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ATA N° 42, DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Iram Saraiva
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo e Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, o Presidente
em exercício, Ministro Iram Saraiva, 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; dos Ministros Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça e Bento José Bugarin,
por motivo de férias; e, ainda, do Auditor Lincoln Magalhães da Rocha, com causa justificada
(Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I, alínea b).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 41, da Sessão Ordinária realizada em 07 de outubro
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
DISTRIBUIÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS NÚMEROS DA PUBLICAÇÃO "AUDITORIAS DO TCU"
- Comunicação do Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva
"Tenho a satisfação de fazer a distribuição dos dois primeiros números da publicação
"Auditorias do TCU", que tem por objetivo dar maior difusão aos relatórios de auditoria produzidos pelas
equipes técnicas do Tribunal de Contas da União, e que foram julgados pelo Plenário desta Corte de
Contas merecedores de ampla divulgação, em razão das características de seu conteúdo informativo e
analítico.
Com a nova publicação, pretendemos tornar acessível o completo teor desses trabalhos ao
grande público e círculos e setores da sociedade brasileira, que têm o legítimo interesse em tomar
conhecimento da totalidade dos dados e análises neles produzidos. A fiscalização efetuada pelo TCU
abrange os mais diversos programas e projetos governamentais, bem como os órgãos e entidades que os
administram e desenvolvem. Esse trabalho visa a fornecer elementos a esta Corte e ao Congresso
Nacional para o exercício do Controle Externo. E temos a convicção de que uma das melhores formas de
aumentar a eficácia do Controle Externo é a ampla divulgação, para toda a sociedade, de relatos
analíticos, objetivos, completos e imparciais de atos e programas governamentais.
A primeira publicação traz relatório de Auditoria Operacional realizada no chamado
Projeto de Irrigação Nordeste I, financiado parcialmente com recursos do Acordo Empréstimo n°
3170BR, negociado entre o Governo brasileiro e o Banco Mundial. Na segunda publicação estão
incluídos relatórios de Auditoria Operacional efetuada na Universidade Federal de Goiás e na Secretaria
de Projetos Educacionais Especiais do Ministério da Educação e do Desporto, com o objetivo de avaliar
as atividades dos Centros de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente - Caics e aferir os
resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais pertinentes.
Devo — e o faço com prazer — salientar que a publicação que ora surge resulta de iniciativa
do Exm° Senhor Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, que submeteu à apreciação do Plenário desta
Corte a proposta de instituição de um programa especial de publicação dos trabalhos de auditoria
produzidos pelas equipes técnicas do TCU.
"Auditorias do TCU" virá, sem dúvida, oferecer valiosa contribuição para uma melhor
compreensão das atividades do Controle Externo. Os destinatários dessa publicação são, prioritariamente,
os Senhores Parlamentares e autoridades governamentais dos Três Poderes e níveis da Federação, assim
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como os docentes e discentes das universidades e entidades de pesquisa, tanto públicas como particulares,
que poderão tirar proveito dos elementos levantados e análises contidas nos trabalhos de auditoria. Da
mesma forma, o material informativo das auditorias poderá ser de utilidade para os observadores e
comentaristas políticos e econômicos da mídia em geral, para os profissionais liberais, consultores,
entidades de classe e outros. Na verdade, entendemos que o conhecimento de seu conteúdo deve ser
facultado a todo e qualquer cidadão brasileiro que deseje informar-se em maior profundidade sobre o
assunto, setor ou órgão objeto da auditoria.
Estamos distribuindo, também, a Revista do TCU número 74, referente ao trimestre
outubro/dezembro 1997, bem como separata, editada por decisão do Conselho Editorial, que traz trabalho
do Ilm° Senhor Secretário-Geral de Controle Externo, José Nagel, com coletânea das normas gerais sobre
fiscalização e julgamento a cargo do TCU da gestão do Poder Judiciário.
Muito obrigado."
EXTINÇÃO DE DOZE DELEGACIAS DA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE
- Comunicação do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador Geral,
Em 1986, simultaneamente à criação da Secretaria do Tesouro Nacional, o Poder
Executivo decidiu extinguir a Secretaria Central de Controle Interno da Secretaria do Planejamento, então
conhecida como Secin/Seplan. A medida teve como conseqüência a desintegração da organização
sistêmica do controle interno. As Cisets passaram a funcionar como órgãos desvinculados entre si, ligados
exclusivamente aos Ministérios em que cada qual se integrava. Em pouco tempo apresentavam níveis
heterogêneos de habilitação e capacidade operacionais, decaindo em muitos casos para a virtual paralisia e
inoperância.
O controle interno, portanto, à época, deixou de existir como sistema. Perdeu o caráter de
conjunto e entrou em processo de acelerada deterioração funcional, com repercussão direta na eficácia de
sua ação de fiscalização tempestiva dos atos de gestão. Essa situação comprometeu flagrantemente a
capacidade de o controle interno cumprir sua missão de "apoiar o controle externo no exercício de sua
missão constitucional", prevista no art. 74 da Constituição. Esse comprometimento ficou especialmente
evidente diante da inobservância dos prazos de apresentação das tomadas e prestações de contas anuais,
por parte de centenas de órgãos e entidades do Poder Executivo jurisdicionados ao Tribunal.
O fato motivou seguidas e reiteradas manifestações de apreensão dos Ministros desta Corte
de Contas, tendo o Tribunal por diversas vezes reclamado providências às autoridades responsáveis.
Após extensos estudos, o Senhor Presidente da República adotou, por Medida Provisória,
decisão essencial para restaurar o bom funcionamento do controle interno, ao criar em 1994 a Secretaria
Federal de Controle. Desde então, embora tenha enfrentado difíceis condições de trabalho - a começar
pela precariedade de apoiar sua existência em Medida Provisória e contar com parcos recursos humanos e
materiais — a Secretaria Federal de Controle restabeleceu o caráter sistêmico do conjunto de Cisets e
praticamente recuperou os níveis de eficiência minimamente desejáveis para assegurar maior grau de
eficácia ao controle.
A ação mais presente e atuante do controle interno demonstra-se, em primeiro lugar, entre
outros aspectos, pelo cumprimento dos prazos de apresentação, ao TCU, das tomadas e prestações de
contas, devidamente auditadas e com o competente parecer da autoridade supervisora. Em segundo lugar,
pela drástica redução do número de beneficiários de repasses de recursos federais, inadimplentes no dever
de prestar contas. Em terceiro lugar, pela diminuição do valor percentual de aquisições e contratações com
dispensa e/ou inexigibilidade de licitação.
Com a nova estrutura organizacional, a ação de fiscalização direta dos órgãos da Secretaria
Federal de Controle evitou que se realizassem despesas irregulares da ordem de R$379 milhões, somente
em 1997. No mesmo exercício, suas despesas totais orçaram em R$76 milhões, evidenciando o alto
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retorno proporcionado pelo investimento no controle.
Como assinalei, esses excelentes resultados foram obtidos apesar de a SFC contar com
parcos recursos, especialmente em matéria de pessoal. Tenho por isso, sempre que oportuno, manifestado
minha esperança de ver reforçados os instrumentos de ação à disposição do Órgão Central do Controle
Interno.
No último dia 8 do corrente, entretanto, ao contrário, surpreendi-me ao verificar que, pelo
Decreto n° 2.797/98, o Poder Executivo suprimiu na pasta da Fazenda cerca de setenta postos de direção e
assessoramento superior (DAS) da Secretaria Federal de Controle, os quais foram transferidos para o
Mare. O mesmo ato extinguiu as delegacias da SFC em doze estados da Federação (AC, AL, ES, GO,
MA, MS, PB, PI, RN, RO, SC e SE). Em lugar das extintas delegacias, a Secretaria Federal de Controle
disporá, em cada estado, de apenas um representante, com o nível de assistente.
Embora seja indispensável conter os gastos públicos, em busca do equilíbrio orçamentário,
parece-me contraproducente podar, com esse objetivo, justamente os instrumentos de ação de um órgão
que, desde sua criação, tem apresentado excelente relação custo-beneficio exatamente na área da redução
de despesas públicas, salientando-se sua atuação, como assinalei, na fiscalização de repasses a órgãos e
entidades estaduais e municipais. A economia imediata, obtida com a supressão das funções de direção,
por certo será anulada e superada pela conseqüente e inevitável retração das ações de fiscalização até
agora exercidas pelas delegacias extintas, conforme testemunha a experiência passada a que aludi acima.
Por esse motivo, Senhor Presidente, Senhores Ministros, desejo registrar perante este
Plenário minha profunda preocupação ante as repercussões que essa medida possa provocar na capacidade
de atuação do controle interno e, conseqüentemente, pelo prejuízo que possa causar no nível de eficiência
da cooperação e do apoio que esse sistema deve prestar a este Tribunal.
Solicito que, além do registro em ata, minha manifestação seja igualmente levada ao
conhecimento do Senhor Ministro da Fazenda."
SORTEIO DE ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente em exercício, Ministro
Iram Saraiva, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-017.307/77-5
Interessado: José Maria Marques
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-578.051/86-9
Interessado: Yone Braga Rollemberg
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
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Processo: TC-002.974/87-8
Interessado: Anayr André dos Santos
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
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Processo: TC-006.373/89-5
Interessado: Maria de Lourdes Passeado Maia
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-008.924/92-9
Interessado: Gilberto Franco
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
•

Processo: TC-009.600/92-2
Interessado: Sally Pires de Almeida Medeiros e outros
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-010.303/92-8
Interessado: Ronaldo José Torreão Mendes Tavares
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-700.075/98-4
Interessado: Tribunal Regional Federal da 3a Região - SP
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Deliberação em Relação
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO

10,

SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processo: TC-200.284/96-7
Interessado: Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia - AL
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-250.422/97-2
Interessado: Prefeitura Municipal de Araçás - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2 CÂMARA
Processo: TC-015.126/84-6
Interessado: Heny Souza de Leão
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Outros assuntos
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Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-279.049/91-9
Interessado: Prefeitura Municipal de Cícero Dantas - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
VOTO DE DESEMPATE DO PRESIDENTE
O Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva — conforme ficara assente na Sessão
Ordinária realizada em 24 de junho de 1998, quando, ao ser examinado o processo n° 011.823/90-9,
relatado pelo Ministro Bento José Bugarin, se verificou a ocorrência de empate entre a proposta de
Decisão submetida à apreciação do Plenário pelo Relator, de acordo com o qual votaram os Ministros
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo, e a submetida pelo Ministro
Carlos Atila Álvares da Silva, a que aderiram o Ministro Humberto Guimarães Souto e o MinistroSubstituto Lincoln Magalhães da Rocha — proferiu, nesta data, a teor do disposto no parágrafo único do
artigo 58 do Regimento Interno, o seu voto de desempate, de acordo com o voto do Relator, Ministro
Bento José Bugarin, havendo o Tribunal Pleno adotado, por maioria, a Decisão n° 702/98 (v. textos em
Anexo I a esta Ata).
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 39, organizada
em 08 de outubro corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n°s 703 a 720, e
aprovado os Acórdãos n's 150 a 152, que se inserem no Anexo II desta Ata, acompanhadas dos
correspondentes Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento
Interno, artigos 19, 20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e VI,
84 a 87 e 89):
Procs. n's 675.059/96-8, 011.932/97-0 e 400.019/97-3, relatados pelo Ministro Adhemar
Paladini Ghisi;
Proc. n° 574.048/94-4, relatado pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs. n's 016.802/96-9, 000.214/97-3, 325.331/97-9 e 450.140/97-0, relatados pelo
Ministro Humberto Guimarães Souto;
Procs. n's 006.655/97-1, 003.844/98-6, 925.730/98-0, relatados pelo Ministro Valmir
Campelo;
Procs. n's 025.590/92-8 e 475.122/98-4, relatados pelo Ministro-Substituto José Antonio
Barreto de Macedo; e
O Procs. n°s 003.546/98-5, 003.547/98-1 e 003.548/98-8, relatados pelo MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
n° 927.764/98-9 (Ministro Carlos Átila Álvares da Silva);
n° 011.020/97-0 (Ministro Humberto Guimarães Souto);
n° 926.007/98-0 (Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo); e
n's 350.176/95-7 e 575.889/96-9 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
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PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 39/98, citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 349.060/92-4 (Ministro Adhemar Paladini Ghisi);
n° 275.435/95-4 (Ministro Carlos Átila Álvares da Silva); e
n° 775.128/97-0 (Ministro Valmir Campelo).
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo III, ante o disposto no parágrafo único do artgio 66 do
Regimento Interno, o Acórdão n° 153 e as Decisões n's 723 e 724, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 001.669/97-4, 000.571/98-9 e
001.622/98-6, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta
data.
ENCERRAMENTO
O Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezessete horas e trinta 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, que depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal.

6
ote-)
ELENIR TEODORO GONÇALVES DOS SANTOS
Secretária do Plenário
Aprovada em 21 de outubro de 1998.
•;

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 42, DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
VOTO DE DESEMPATE DO PRESIDENTE
Inteiros teores do Relatório e Voto emitidos pelo Relator, Ministro Bento José Bugarin, da
Declaração de Voto e da Proposta de Decisão não acolhida apresentados pelo Ministro Carlos Átila
Álvares da Silva, na Sessão Ordinária do Plenário de 24 de junho de 1998, bem como do Voto de
Desempate proferido nesta data pelo Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva (Parágrafo único do
artigo 58 do Regimento Interno), acompanhados da Decisão n° 702/98, adotada nesta data, quanto ao
processo n° 011.823/90-9.
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GRUPO II- CLASSE I- PLENÁRIO
TC-011.823/90-9
NATUREZA: Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial.
ÓRGÃO: Ministério da Agricultura.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Lizarda-TO.

Recurso de Revisão interposto pela Prefeitura Municipal de
Lizarda-TO contra a Decisão n° 141/91 TCU-Plenário, que fixou
prazo para que a recorrente recolhesse aos cofres públicos federais,
com os acréscimos legais, importância recebida do então Ministério
da Agricultura, em conseqüência de desvio de finalidade na aplicação
dos recursos repassados mediante a celebração do Convênio 162/86.
Alegação de que, apesar do desvio de finalidade, o objeto pretendido
foi executado posteriormente. Preliminar de inadmissibilidade não
superada. Não conhecimento Encaminhamento do processo à
Presidência para sorteio de Relator de recurso de reconsideração
presente nos autos.

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Revisão interposto pela Prefeitura Municipal de Lizarda-TO contra
a Decisão n° 141/91 TCU-Plenário, de 28/08/1991, que em seu item "h" fixou o prazo de 30 (trinta) dias
para que a recorrente recolhesse aos cofres públicos federais a importância de Cz$ 200.000,00 (duzentos
mil cruzados), com acréscimos legais a partir de 1401.87, em conseqüência de desvio de finalidade na
aplicação dos recursos repassados mediante a celebração do Convênio 162/86, firmado com o Ministério
da Agricultura.
Os recursos, que se destinavam originalmente à construção de matadouro público, foram
utilizados em finalidade diversa, tendo o então Prefeito - responsável pela aplicação dos recursos - alegado
inicialmente, em sua prestação de contas, que os utilizara em apoio a pequenos agricultores da região, no
preparo de novas áreas para o plantio. Mais tarde, na fase de alegações de defesa, comunicando equívoco
na prestação de contas, alegou ter utilizado os recursos no corte e beneficiamento de madeira para a
construção de curral para o matadouro.
Na mesma Decisão, foi imposta ao ex-Prefeito pena de multa, já cumprida pelo
responsável, que obteve a devida quitação.
A despeito do deferimento, pelo Tribunal, de pedido de parcelamento de débito
apresentado pela Prefeitura (Decisão n° 502/92-TCU-Plenário; Ata n° 48/92), não houve qualquer
recolhimento. Não obstante isso, foi concedido novo parcelamento (Decisão n° 689/94-TCU-Plenário; Ata
n° 42/94), cujas parcelas, outra vez, não foram pagas. As justificativas apresentadas fundam-se na
insuficiência dos recursos municipais, haja vista a pobreza extrema da região.
No presente recurso, a interessada informa que seus antecessores, em lugar de solicitar o
parcelamento da dívida, deveriam ter interposto recursos contra a Decisão que imputou débito ao
Município, a qual, segundo a recorrente, merece ser reformada, uma vez que foi construído um matadouro
de boa qualidade, com o uso de recursos do Convênio e, também, em complementação, da
mm_bib_160p \processos do BJF3 \ 1998 \d4
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TC-011.823/90-9

Municipalidade.
Informa, outrossim, que o equipamento funciona, há dez anos, em beneficio da
comunidade.
Também, alega que o Município não tem condições financeiras para quitar o débito, que
representa quase 50% de sua parcela mensal do FPM. Acrescenta que, caso houvesse a devolução,
nenhum proveito o Convênio teria trazido à região. Ao contrário. A quitação do débito seria fator de
aumento da miséria na localidade já paupérrima, que não dispõe de rede de esgoto nem de hospital (o mais
próximo fica a 200 km de distância, por estrada de dificil trânsito).
Foram apresentadas fotos de um curral construído em madeira, que consubstanciaria o
Matadouro Municipal.
Em pareceres uniformes, a 10' SECEX, ao alertar para o fato de que o presente recurso
foi apresentado fora do prazo legal, propõe: caso o recurso seja considerado intempestivo, o seu não
conhecimento; do contrário, superada a preliminar, propugna pelo provimento do recurso, ante a
realização, pela Prefeitura, do objeto desejado.
O Ministério Público, em cota singular, põe-se de acordo com o entendimento da Unidade
Técnica.
É o Relatório

VOTO

•

Preliminarmente, observo que a Decisão atacada foi comunicada à Prefeitura interessada
em 10/09/1991 e que o recurso deu entrada no Tribunal em 04/08/97, quase seis anos, portanto, após a
comunicação. Assim, a peça é intempestiva, visto que apresentada fora do prazo de cinco anos previsto
no caput do art. 35 da Lei n° 8.443/92. Desse modo, já ocorreu a preclusão do direito de recorrer da
decisão questionada, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido por esta Corte.
Ademais, houvesse a interessada agido tempestivamente, ainda assim, seria impossível
conhecer do presente recurso, haja vista não ter ocorrido qualquer das circunstâncias que ensejam
admissão de Recurso de Revisão, elencadas nas alíneas do citado art. 35 da Lei OrgâniCa do TCU: o
recurso não aponta a ocorrência de erro de cálculo nem falsidade ou insuficiência de documento que tenha
fundamentado a decisão recorrida. Também, nenhum elemento novo veio aos autos. O que se solicita, e
fora do prazo legal, é o mero reexame de argumentos e documentos já considerados quando da edição da
decisão recorrida, o que impossibilita o conhecimento da peça recursal.
Considerando a hipótese de este Plenário vir a conhecer da matéria, aduzo que o objeto
fotografado não constitui matadouro, mas apenas um simples curral de madeira, construído a céu aberto,
com piso de terra e situado, aparentemente, em local ermo. Entendo, por conseguinte, que não foi atingido
o objetivo pretendido pela União quando da celebração do Convênio, o que ensejaria a rejeição da
pretensão da recorrente.
Cabe asseverar que a pobreza do Município não serve de razão para desobrigá-lo do
cumprimento de Decisão do Tribunal. Entendo, entretanto, que as condições econômicas extremamente
adversas do Município podem justificar que o Tribunal, com fulcro no disposto no caput do art. 168 da Lei
n° 8.443/92, autorize o recolhimento do débito a que se refere a Decisão recorrida em até 24 (vinte e
quatro) parcelas mensais, como forma de minimizar o impacto social do pagamento do débito.
Informo, por fim, que consta dos autos Recurso de Reconsideração impetrado por exPrefeito de Lizarda-TO contra o Acórdão n° 660/96-TCU-2' Câmara, por meio do qual foi multado por
descumprimento de Decisão desta Corte. Para o aludido recurso não houve, ainda, sorteio de Relator,
min_bjb_160p \ processos do BJB \1998 d4
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providência que proponho seja adotada prontamente pelo Tribunal
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
deliberação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 24 de junho , de 1998.

BENTO JOSr B JGARIN
Ministro Re Átor
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DECLARAÇÃO DE VOTO
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•

O recurso de revisão de que trata o presente processo foi impetrado contra a Decisão n°
141/91 — TCU — Plenário, de 28/08/1991, cujo item "h" determinou que a Prefeitura de Lizarda/TO
recolhesse aos cofres federais a importância de Cz$200.000,00, a ela repassada pelo Ministério da
Agricultura, por conta de convênio, e que o Prefeito à época aplicou em finalidade de interesse público,
porém diversa daquela prevista no mesmo convênio, caracterizando desvio de finalidade.
O eminente Relator propõe que o Tribunal não conheça do recurso, por intempestivo, uma
vez que já transcorreu o prazo prescricional de cinco anos.
Observe-se que o instituto da prescrição visa a assegurar a estabilidade das relações
jurídicas, ao impedir que situações constituídas de forma presumidamente legal sejam contestadas depois
de passados mais de cinco anos de sua constituição.
A estabilidade das relações jurídicas entretanto não é um fim em si mesmo, mas antes um
instrumento de promoção de um bem maior: as garantias e direitos individuais e a paz social Desse
ponto de vista, se o responsável pela gestão de recursos públicos tem, por um lado, a obrigação de
prestar contas do destino que deu àqueles recursos que lhe foram confiados, por outro, tem também o
direito de receber do TCU a prestação jurisdicional, isto é, de obter justo pronunciamento da Corte sobre
a regularidade da forma com que administrou o patrimônio publico. Se a decisão do Tribunal lhe é
favorável, o responsável se investe do direito de somente tê-la revista dentro do prazo prescricional, e
sempre mediante recurso do Ministério Público ou dele próprio, interessado. Transcorrido o prazo de
cinco anos, a decisão se torna imutável, como requisito essencial de proteção daquele direito.
A impossibilidade de receber-se recurso de revisão depois de transcorrido o prazo
prescricional, portanto, decorre da necessidade de manter incólume o direito do interessado em assegurar
inalterada a decisão que o beneficiou.
Se um dos objetivos fundamentais do instituto da prescrição consiste, dessa forma, em
preservar um direito do responsável, parece-me admissivel aceitar-se exceção à regra geral, sempre que a
revisão da decisão do Tribunal vise a corrigir erro flagrante cometido no julgamento original, e se procure
assim beneficiar o responsável, e que essa iniciativa se dê a pedido desse — pois nesta hipótese seus
direitos não estarão obviamente sendo violados — e, ainda, que não cause prejuízo a outrem e portanto
não haja risco de perturbar a estabilidade das relações jurídicas. Aliás, quando se pretende corrigir erro
anterior, com o fito de beneficiar o responsável, está claro que a estabilidade das relações jurídicas
nenhum perigo corre
Veja-se a propósito que o inciso XL do art. 5° da Constituição instituiu a irretroatividade
da lei penal, "salvo para beneficiar o réu". Analogicamente, é válido raciocinar-se que, na apreciação de
recursos, a prescrição será sempre observada, "salvo para beneficiar o interessado".
No que se refere à preliminar, portanto, entendo que, como no caso presente estão
preenchidas as condições assinaladas, é possível relevar a intempestividade para, em caráter excepcional,
conhecer de recurso de revisão impetrado depois de cinco anos.
Quanto ao mérito deste caso atual, assinalo que o item "h" da Decisão recorrida
determinou à Prefeitura de Lizarda/TO (à Prefeitura, sublinhe-se, e não ao Prefeito), que devolvesse os
recursos que lhe foram repassados mediante convênio e aplicados em finalidade de interesse da
comunidade porém diversa daquela prevista no citado convênio.
Ora, a boa e regular aplicação de recursos públicos atribuídos a pessoas jurídicas constitui
responsabilidade da pessoa fisica investida na função de gestor, que por isso mesmo é denominado
"responsável"
1
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Para assegurar o princípio da continuidade administrativa, o direito positivo institui a
obrigação de prestar contas tanto para a pessoa fisica quanto para a pessoa jurídica, pois gestores
diferentes podem suceder-se na administração dos recursos públicos atribuídos a uma mesma pessoa
jurídica, antes do vencimento do prazo estipulado para a apresentação das contas.
Da pessoa jurídica de direito público entretanto somente podem ser cobradas as obrigações
legalmente assumidas em seu nome por seus gestores. Por força do princípio da legalidade, o gestor só
pode praticar, em nome da entidade pública, atos expressamente previstos e autorizados em lei. À
entidade pública portanto não pode ser imputada responsabilidade por atos ilegais praticados em seu
nome por quem esteve temporariamente investido na função de seu dirigente ou administrador, pela
simples razão de que o gestor não estava autorizado a agir da forma em que agiu e, se o fez, foi por sua
conta e risco.
Segue-se que a obrigação de reparar o dano eventualmente causado em decorrência do ato
ilegal ou irregular é do gestor - pessoa física, que se investiu na condição de responsável pelos recursos
públicos confiados à entidade, enquanto a administrava. A pessoa jurídica não pode ser responsabilizada
por infrações cometidas por quem a administra.
Por essas razões, com as vênias de estilo por divergir em parte do eminente Relator, voto
no sentido de que o Tribunal, em caráter excepcional, conheça do presente recurso de revisão para,
dando-lhe provimento parcial, tornar sem efeito o item "h" da Decisão n° 141/1991 — TCU — Plenário,
que determinou à Prefeitura de Lizarda/TO a devolução dos recursos que lhe foram repassados mediante
convênio e aplicados em finalidade de interesse da comunidade, porém diversa daquela prevista no citado
convênio.
Quanto ao recurso de reconsideração também entranhado nos autos, e que se volta contra a
multa aplicada ao responsável como punição pelo desvio de finalidade praticado, concordo com o ilustre
Relator e voto no sentido de que o processo seja reencaminhado à Presidência para promover o sorteio de
novo Relator, para examinar esse outro recurso — tudo nos termos da Decisão que submeto em anexo ao
Plenário.
Sala das Sessões, em 24 de julho de 1998.

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro
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Processo n°011.823/90-9
Classe de Assunto: I — Recurso de Revisão.
Interessada: Prefeitura Municipal de Lizarda/TO.
Órgão: Ministério da Agricultura.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Redator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Procuradora Maria Alzira Ferreira.
Unidade Técnica: 10' Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. em caráter excepcional, conhecer do presente recurso de revisão para dar-lhe provimento e tornar
sem efeito a determinação contida no item "b" da Decisão n° 141/91 — TCU — Plenário, de 28/08/1991; e
8.2. determinar que, após as comunicações de praxe, seja o presente processo remetido à Presidência
do Tribunal, para adoção das providências necessárias ao sorteio de Relator para o Recurso de
Reconsideração juntado às fls. 01 a 03 do Volume I.
Ata n° 42 /98 — Plenário.
Data da Sessão: 1 4 / 1 0/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes:

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Redator
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GRUPO II- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-011.823/90-9
NATUREZA: Recurso de Revisão em Tomada de
Contas Especial
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Lizarda TO

VOTO DE DESEMPATE

Na Sessão Ordinária de 24 de junho de 1998, por mim presidida, foi apreciado o Recurso
de Revisão interposto pela Prefeitura Municipal de Lizarda - TO contra a Decisão n° 141/91 - TCU Plenário, de 28 de agosto de 1991, em relação ao seu item "b", assim redigido:
"b) fixar à Prefeitura Municipal de Lizarda o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento
aos cofres públicos federais da importância de Cz$ 200.000,00 (duzentos mil cruzados),
com os acréscimos legais devidos a partir de 14.01.87 (data da Ordem Bancária n°
870B-00009, do Banco do Brasil, através da qual os recursos foram repassados à
Prefeitura)."

•

Propôs o Relator, Exmo. Sr. Ministro Bento José Bugarin, no que foi acompanhado pelos
2.
Ministros Valmir Campelo e pelo Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo, que o Tribunal
assim deliberasse:
"8.1 não conhecer do presente Recurso de Revisão por não preencher os requisitos de
admissibilidade definidos no art. 35 da Lei n° 8.443/92, mantendo-se, em consequência,
a determinação contida na Decisão n° 141/91, de 28/08/1991;
8.2 excepcionalmente, com fulcro no art. 26 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 168 do
Regimento Interno do TCU, autorizar a Prefeitura Municipal de Lizarda - TO a recolher
ao Tesouro Nacional, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, a importância a que
se refere a Decisão mencionada no item 8.1 supra, fixando o vencimento da primeira
parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e das demais a
cada 30 (trinta) dias;
8.3 alertar a interessada para que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer
parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, consoante o sç 2° do art.
168 do RITCU;
8.4 fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data do vencimento de cada parcela,
para que a interessada comprove, perante o Tribunal, a efetivação do respectivo
pagamento, conforme disposto no art. 165, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno;
8.5 determinar que, após as comunicações de praxe, seja o presente processo remetido à
Presidência do Tribunal para adoção das providências necessárias ao sorteio de Relator
para o Recurso de Reconsideração juntado às fls. 01 a 03 do Volume I."
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Em sua Declaração de Voto, o Exmo. Sr. Ministro Carlos Atila divergiu parcialmente da
proposta acima, no sentido de o Tribunal "em caráter excepcional, conhecer do presente recurso de
revisão para dar-lhe provimento e tornar sem efeito a determinação contida no item "b" da Decisão n°
141/91 - TCU - Plenário, de 28/08/1991". Foi acompanhado, então, pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto e pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Declarou-se impedido de participar da votação, por ter atuado nos autos como Secretário
da 10' SECEX, o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Tendo ocorrido empate, portanto, cumpre-me proferir, nos termos do parágrafo único do
artigo 58 do Regimento Interno, o voto de desempate.
Como fundamento de sua proposta o Relator observa que o Recurso interposto é
intempestivo, tendo decorrido quase seis anos desde a ciência da Decisão atacada até o ingresso, no
Tribunal, da peça recursal.
Acrescenta, ademais, que milita contra a pretensão da recorrente a ausência de todas as
circunstâncias que ensejam a admissão do Recurso de Revisão, conforme dispõem os incisos do art. 35 da
Lei n° 8.443/92.
No mérito, aduz que não foi atingido o objetivo pretendido pela União quando da
celebração do convênio e que a argumentação produzida pela Prefeitura quanto a pobreza do Município
não serve de razão para desobrigá-lo do cumprimento da Decisão do Tribunal.
Por sua vez, o Exmo. Sr. Ministro Carlos Atila pondera que é possível relevar a
intempestividade para, em caráter excepcional, conhecer de recurso de revisão impetrado depois de cinco
anos, alegando, em síntese, que o instituto da prescrição consiste em preservar um direito do responsável,
sendo admissivel aceitar-se exceção à regra geral, sempre que a revisão da decisão do Tribunal vise a
corrigir erro flagrante cometido no julgamento original e se procure, assim, beneficiar o responsável, tendo
esse último tomado a iniciativa nesse sentido.
Assevera, Sua Excelência, quanto ao mérito, que a obrigação de reparar o dano é do gestor
- pessoa fisica - e não da Prefeitura - pessoa jurídica.

•

Não posso deixar de observar que o "caput" do art. 35 da Lei n° 8.443/92 prevê como
requisitos genéricos de admissibilidade do recurso de revisão os seguintes: existência de decisão definitiva,
forma escrita, legitimação (responsável ou seu sucessor) e tempestividade (prazo de cinco anos), os quais
são condições necessárias - mas não suficientes - para a admissibilidade.
Ocorre que, para ser possível seu conhecimento, o recurso de revisão deve estar revestido,
além dos pressupostos acima referidos, de uma das circunstâncias previstas nos seus incisos (requisitos
específicos), quais sejam: erro de cálculo nas contas; 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.
Na espécie, não ocorre o adimplemento de um requisito genérico - a tempestividade - e de
nenhum dos requisitos específicos.
Ademais, o Parágrafo único do art. 32 da mencionada Lei confirma que "não se conhecerá
de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista
no Regimento Interno". Não se verifica, in casu, a existência de fatos novos capazes de afastar a
intempestividade.
Embora esteja revestida, sem sombra de dúvida, de significante relevância a argumentação
do Exmo. Sr. Ministro Carlos Atila no sentido de que o instituto da prescrição visa a assegurar a
estabilidade das relações jurídicas constituídas, não se configurando, todavia, um fim em si mesmo, não
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posso deixar de recordar a coexistência, no ordenamento jurídico nacional, de um outro princípio
constitucional positivado no art. 5°, inciso LIV da Carta Magna, que é o do "devido processo legal".
Dentre outras conotações, o mencionado princípio tem como finalidade garantir o
procedimento regular dos feitos, objetivando possibilitar um tratamento isonômico às partes integrantes da
relação processual, assegurando que nenhuma obterá qualquer privilégio em relação às demais.
Assim, se o pedido da Municipalidade fosse conhecido, excepcionalmente, como recurso de
revisão, abrir-se-ia um precedente que considero dissonante do princípio do devido processo legal, além de
não estar amparado em dispositivo legal.
É de se registrar, ainda, que o recurso de revisão tem índole rescisória, porquanto é
18.
instrumento que possibilita a reforma de decisão definitiva (coisa julgada), sendo, portanto, medida de
exceção que não comporta excepcionalidades, e cujo prazo para interposição é fatal, devendo-se entender
o seu decurso como "decadência" do exercício do direito, instituto mais rigoroso do que a própria
"prescrição"
Do ponto de vista social, acredito que o parcelamento do pagamento proposto pelo Relator
não comprometerá sobremaneira as finanças do Município, sendo medida de justiça.
À vista do exposto e com as vênias de estilo ao Eminente Ministro Carlos Átila e aos
demais Ministros que o acompanharam, reputo que as preliminares suscitadas pelo Relator são impeditivas
ao conhecimento do recurso, e VOTO acompanhando a proposta do Exmo. Sr. Ministro Bento José
Bugarin, como formulada no voto proferido por Sua Excelência.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 1 4 d e outubro de 1998.

IDA SARAIVA
E AL
Ministro ice-Presidente

-1 7 lett

•

• , áTto

do Me

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

DECISÃO N°

•

-•

s ,cetai,

702 /98 - TCU - Plenário.

Processo n° 011.823/90-9
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão.
Interessada: Prefeitura Municipal de Lizarda-TO.
Órgão: Ministério da Agricultura.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procuradora Maria Alzira Ferreira.
Unidade Técnica: 10a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, pelo voto de desempate de seu Presidente em exercício, DECIDE:
8.1. não conhecer do presente Recurso de Revisão por não preencher os requisitos de admissibilidade
definidos no art. 35 da Lei n° 8.443/92, mantendo-se, em conseqüência, a determinação contida na
Decisão n° 141/91, de 28/08/1991;
8.2. excepcionalmente, com fulcro no art. 26 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 168 do Regimento Interno
do TCU, autorizar a Prefeitura Municipal de Lizarda-TO a recolher ao Tesouro Nacional, em até 24 (vinte
e quatro) parcelas mensais, a importância a que se refere a Decisão mencionada no item 8.1 supra, fixando
o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e das
demais a cada 30 (trinta) dias;
8.3. alertar a interessada para que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
importará o vencimento antecipado do saldo devedor, consoante o § 2° do art. 168 do RITCU;
8.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data do vencimento de cada parcela, para que a
interessada comprove, perante o Tribunal, a efetivação do respectivo pagamento, conforme disposto no
art. 165, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno;
8.5. determinar que, após as comunicações de praxe, seja o presente processo remetido à Presidência
do Tribunal para adoção das providências necessárias ao sorteio de Relator para o Recurso de
Reconsideração juntado às fls. 01 a 03 do Volume I.
Ata n° 42/98 - Plenário.
Data da Sessão: 14/10/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: na Sessão de 24.06.1998: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministros presentes nesta Sessão: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini
Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
11.3. Ministros com voto vencido: Carlos Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto e o
Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
11.4. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.
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ANEXO II DA ATA N° 42, DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 703 a
720, proferidas pelo Tribunal Pleno em 14 de outubro de 1998, e Acórdãos nos 150 a 152, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigo 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 86).
Na oportunidade da apreciação do processo n° 025.590/92-8 (Decisão n° 704/98), referente
ao Pedido de Reexame da Decisão n° 325/93, e após a leitura do correspondente Relatório pelo MinistroSubstituto José Antonio Barreto de Macedo, manifestaram-se, oralmente, consoante o disposto no artigo
47 do Regimento Interno, o Representante do Ministério Público, Dr. Walton Alencar Rodrigues; e, em
seguida, de acordo com o art. 47 c/c o § 1° do art. 227 do mesmo Regimento Interno, o Sr. César Eugênio
Gasparin, que apresentou sustentação oral em seu próprio nome.
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RELATÓRIO E VOTO
GRUPO 1 - Classe 1- Plenário
TC-675 .059/96-8
Natureza: Recurso de Revisão
Interessado: José Martinho Xavier
Entidade: Associação Maria Rosa de Melo

•

Ementa: Recurso de Revisão interposto contra Acórdão que julgou
irregular processo de tomada de contas especial instaurado em
decorrência da omissão no dever de prestar contas. Remessa de
documentos a título de prestação de contas. Inconsistência dos
documentos apresentados e indícios de fraude documental.
Conhecimento do recurso e negativa de provimento.
Cuidam os autos de Recurso de Revisão interposto pela Associação Maria Rosa de Melo,
contra o Acórdão n° 332/96 - 1 3 Câmara, que julgou irregulares as contas do Presidente daquela
Associação, Sr. José Martinho Xavier, pela omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos da
extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA, e o condenou ao ressarcimento, aos cofres do
Tesouro Nacional, da importância original de Cr$ 17.326.000,00, atualizada monetariamente e acrescida
dos juros de mora calculados a contar de 24.12.92.
A peça recursal afirma que a prestação de contas havia sido tempestivamente remetida à
extinta LBA naquele Estado de Sergipe, que no entanto não deu aos documentos a destinação devida.
Juntou, agora, cópia dos documentos que considera necessários à formalização do processo de prestação
de contas.
A minudente análise a cargo da 10a SECEX, após manifestar-se favoravelmente ao
conhecimento do expediente como Recurso de Revisão, destacou os seguintes pontos:
a) os documentos intitulados Relatório de Execução Física e Financeira e Relação de Pagamentos
Efetuados "encerram meras declarações de lavra do próprio recorrente" no sentido de que a integralidade
dos recursos foi utilizada na "aquisição de materiais a serem empregados na recuperação de moradia de
pessoas carentes, manutenção da Associação e aquisição de cestas básicas de alimentos e
medicamentos";
a Conciliação Bancária não apresenta qualquer informação sobre a movimentação financeira;
os extratos bancários demonstram que os recursos não foram movimentados na conta específica;
não constam dos extratos bancários quaisquer movimentações referentes aos supostos pagamentos
efetuados aos fornecedores, nos valores de Cr$ 6.655.000,00, Cr$ 8.850.000,00 e Cr$ 1.821.000,00;
as Notas Fiscais juntadas aos autos, nos valores acima referidos, não estão devidamente identificadas
com o número do convênio, inexistindo, portanto, prova de que efetivamente se relacionem à consecução
do objeto conveniado;
O a Nota Fiscal n° 0451, no valor de Cr$ 8.850.000,00, apresenta como data de emissão "31/01/93";
todavia, sua impressão somente foi autorizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipe em
07/05/93, conforme informado no rodapé da própria Nota Fiscal, demonstrando tal fato a inidoneidade do
documento apresentado;
g) a atividade principal da empresa emitente da mencionada NF 0451 é o Comércio a Varejo de
Combustíveis, consoante constam dos dados cadastrais constantes da Receita Federal. "De estranhar,
portanto, ter, efetivamente, fornecido cimento e blocos cerâmicos à Associação", consoante consta da
descrição das mercadorias vendidas.
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Após tecer diversos comentários acerca da "conduta fraudulenta" do recorrente e da
existência de indícios de co-autoria criminosa contra ordem tributária, tipificada no inciso III do art. 1° da
Lei n° 8.137/90, bem assim do crime de falsidade ideológica tipificado no art. 299 do Código Penal,
propôs o Analista informante, com o endosso do Sr. Diretor de Divisão e da Titular da Unidade Técnica,
que fosse conhecido do presente Recurso de Revisão para, no mérito, ser-lhe negado provimento,
mantendo-se os exatos termos do Acórdão n° 332/96-TCU- 1' Câmara, devendo-se, ainda, remeter cópia
dos presentes autos ao Ministério Público da União, com fulcro no art. 40 do Código de Processo Penal,
para a adoção das providências que julgar cabíveis ante os indícios da prática de crime, pelo responsável,
bem assim à Receita Federal e à Secretaria de Finanças do Estado de Sergipe, "a fim de que possam apurar
as conseqüências fiscais, ainda que acessórias, decorrentes da conduta fraudulenta do contribuinte".
O Ministério Público, representado nos autos pelo Dr. Walton de Alencar Rodrigues,
aquiesceu à proposta da zelosa 10' SECEX.
Ante as lúcidas observações constantes dos pareceres, que demonstram a precariedade das
peças apresentadas a título de prestação de contas, aquiesço às propostas uniformes e Voto no sentido de
que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 14 de outu-

bro de 1998.

AD 1 R PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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Processo TC n° 675.059/96-8
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
Interessado: José Martinho Xavier
Entidade: Associação Maria Rosa de Melo
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 10' SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recurso de Revisão interposto
pela Associação Maria Rosa de Melo, contra o Acórdão n° 332/96 - 1' Câmara, que julgou irregulares as
contas do Presidente daquela Associação, Sr. José Martinho Xavier, pela omissão no dever de prestar
contas de recursos recebidos da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA, e o condenou
ao ressarcimento, aos cofres do Tesouro Nacional, da importância original de Cr$ 17.326.000,00,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a contar de 24.12.92.
Considerando que os documentos acostados pelo recorrente não foram suficientes para
comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados pela LBA, mormente ante a
verificação de que os documentos intitulados Relatório de Execução Física e Financeira e Relação de
Pagamentos Efetuados "encerram meras declarações de lavra do próprio recorrente" no sentido de que a
integralidade dos recursos foi utilizada na "aquisição de materiais a serem empregados na recuperação de
moradia de pessoas carentes, manutenção da Associação e aquisição de cestas básicas de alimentos e
medicamentos", não possuindo, por conseguinte, valor probante;
Considerando que a Conciliação Bancária não apresenta qualquer informação sobre a
movimentação financeira e que dos extratos bancários não constam quaisquer movimentações referentes
aos supostos pagamentos efetuados aos fornecedores, nos valores de Cr$ 6.655.000,00, Cr$ 8.850.000,00
e Cr$ 1.821.000,00;
Considerando que as Notas Fiscais juntadas aos autos, nos valores acima referidos, não
estão devidamente identificadas com o número do convênio, inexistindo, portanto, prova de que
efetivamente se relacionem à consecução do objeto conveniado;
Considerando que a Nota Fiscal n° 0451, no valor de Cr$ 8.850.000,00, apresenta como
data de emissão "31/01/93", quando sua impressão somente foi autorizada pela Secretaria de Fazenda do
Estado de Sergipe em 07/05/93, conforme informado no rodapé da própria Nota Fiscal, demonstrando tal
fato a inidoneidade do documento apresentado;
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 do presente recurso de revisão para, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo inalterados os termos do Acórdão n° 332/96 - 1a Câmara, remetendo-se
cópia dos autos ao Ministério Público da União e à Secretaria de Finanças do Estado de Sergipe, em vista
dos indícios de conduta fraudulenta do recorrente.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
os Ministros-Substitutos
Carlos Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Cam
do e Benjamin Zymler.
José Antonio Barreto de
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GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-574.048/94-4 (com 01 volume)
NATUREZA: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial)
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Mandirituba/PR
INTERESSADO: Francisco Rualdo Claudino, ex-Prefeito
EMENTA: Recurso de revisão interposto contra decisão do Tribunal
que julgou irregular tomada de contas especial e imputou débito ao
responsável. Não conhecimento ante a sua inadequação às hipóteses
previstas no art. 35 da Lei n° 8.443/92. Comunicação ao interessado.

Trata-se de recurso de revisão interposto pelo Sr. Francisco Rualdo Claudino, ex-Prefeito
Municipal de Mandirituba/PR, em 06/10/1997, contra o Acórdão n° 23 I/96-TCU - ia Câmara, alterado pelo
Acórdão n° 29I/97-TCU - 1' Câmara, de 05/08/1997 (fls. 507 e 533/534 - Vol. principal), que julgou
irregulares as presentes contas e imputou débito ao responsável.
O interessado requer a revisão do cálculo dos percentuais das obras realizadas, com o
acompanhamento de representante técnico por ele indicado, em levantamento fisico das obras e da aplicação
dos materiais repassados à gestão sucessora, ao término de seu mandato, bem como a consideração de seus
valores financeiros para fins de análise da Tomada de Contas Especial em referência.
A 10' Secex, ao examinar os argumentos apresentados (fls. 09/14, Vol. I), propõe, em
pareceres uniformes, que o presente recurso de revisão não seja conhecido por não atender a nenhum dos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei n° 8.443/92.
Alternativamente, na hipótese de o Tribunal conhecer do recurso apresentado, propõe que lhe
seja negado provimento porque, analisando os argumentos do interessado, a Unidade Técnica concluiu que
as alegações agora apresentadas "em nada inovam as já apresentadas sob a forma de alegações de defesa
(fls. 204 a 465), novos elementos de defesa (fls. 484/485) e recurso de reconsideração (fl. 512), ..."
O Ministério Público se manifesta de acordo com os pareceres da Unidade Técnica (fl. 14-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 destes autos, os elementos apresentados pelo Sr. Francisco
Rualdo Claudino não preenchem nenhum desses requisitos.
Dessa forma, considerando que os documentos em apreço não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas em lei, acolho os pareceres e VOTO por que o Tribunal aprove o ACÓRDÃO que ora
submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1998

Carlos Á la Alvares da Silva
Ministro Relator
1
C:\relatorios\57404894.doc
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Processo n° TC-574.048/94-4 (com 01 volume)
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão.
Interessado: Francisco Rualdo Claudino, ex-Prefeito.
Unidade: Prefeitura Municipal de Mandirituba/PR.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: De Maria Alzira Ferreira, Procuradora.
Unidade Técnica: 10' Secex.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade
de Francisco Rualdo Claudino, ex-Prefeito do Município de Mandirituba/PR.
Considerando que, na Sessão de 02/07/1996, o Tribunal julgou as presentes contas irregulares,
com imputação de débito ao responsável (Acórdão n° 231/96-TCU - 1' Câmara, in Ata n° 23/96);
Considerando que o responsável interpôs recurso de reconsideração contra essa deliberação,
que, apreciado pela Primeira Câmara, foi provido, em parte, mantida entretanto a irregularidade das contas
com débito (Acórdão n° 291/97-TCU - 1' Câmara, in Ata n° 27/97);
Considerando que, inconformado com essas deliberações, o ex-Prefeito interpôs recurso de
revisão que, examinado, verificou-se não preencher nenhum dos requisitos de admissibilidade previstos no
art. 35 da Lei n° 8.443/92; e
Considerando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU no
sentido de não conhecimento do recurso,
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 do recorrente o inteiro teor desta deliberação.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

CARLOS Á ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC - 000.214/97-3
NATUREZA: Embargos de Declaração
INTERESSADO: Banco do Brasil S/A
ENTIDADE: Banco do Brasil S/A
EMENTA: Embargos de declaração opostos contra a Decisão TCU
Plenário n° 587/98-Plenário. Conhecimento. Provimento negado, por
inexistência de omissão na Decisão embargada

Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo Banco do Brasil S/A, por
intermédio de representante regularmente constituído, em desfavor da Decisão n° 587/98-TCU-Plenário, de
minha relatoria, vazada nos seguintes termos:
"8.1 - conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade,
declarando-a procedente;
8.2 - assinar prazo de quinze dias, consoante o disposto no item IX do artigo 71 da
Constituição Federal, para que o Senhor Presidente do Banco do Brasil S/A adote providências para que
essa Instituição passe a realizar licitações para contrafações de seguros nas operações efetuadas pelo Banco
com garantia de bens de terceiros;
8.3 - determinar o envio de cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que
a fundamentam, à interessada, à Presidência do Banco do Brasil S/A e à Presidência do Instituto de
Resseguros do Brasil;
8.4 -juntar o presente processo às contas do Banco do Brasil S/A referentes ao exercício de
1996, para exame em conjunto e confronto." (fl. 133).

A peça recursal (lis. 1/8-Anexo) contém, no essencial, os seguintes dizeres:
Considerando que os Embargos de Declaração visam 'corrigir obscuridade, omissão ou
contradição do Acórdão ou da Decisão recorrida' (art. 235 do RI), consigne-se que a Decisão ora
embargada omitiu-se sobre questão Constitucional da maior relevância. Trata-se da recém promulgada
Emenda Constitucional n° 19, publicada no Diário Oficial da União de 05.06.98.
Dentre as profundas alterações promovidas por aquela Emenda no âmbito dos princípios
e normas da Administração Pública, tocam, no particular, aquelas respeitantes às Sociedades de Economia
Mista, dentre as quais o embargante, que exploram atividade econômica.
O art. 22, da referida EC n° 19 disciplina, verbis:
'Art. 22. O§ 10 do art. 173 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art 173....
§ 1° 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;
A alteração Constitucional, em verdade, veio apenas materializar interpretação que já
encontrava espaço mesmo na redação anterior. Ou seja, as empresas públicas e sociedades de economia
mista que exploram atividade econômica, exatamente porque criadas para atuarem, diretamente junto ao
Setor Privado, como instrumentos de política econômica do Poder Público, não podem ficar atreladas aos
rígidos preceitos da administração direta, autárquica e fundacional, aponto de emperrar-lhes os movimentos
MN-HGS-455\ CDOCUMENTORDOCS:00021497a
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e flexibilidade mercantil, sob pena de não poderem cumprir, como desejam e podem, seu desiderato de
crescimento, com base na eficiência e na melhoria da qualidade de seus produtos e do atendimento a seus
clientes, comprometendo, dessa forma, a satisfação do interesse social que as anima e o cumprimento de sua
função social.
14. De fato, as conseqüências da aplicação indiscriminada da Lei n° 8.666/93 às empresas
públicas, sociedades de economia mista e respectivas subsidiárias, que exploram atividade econômica, têm
se revelado notadamente prejudiciais ao desenvolvimento de suas atividades-fins. Estas, não raro, restam
diminuídas em virtude da imposição que se lhes faz da observância de um procedimento administrativo que
testilha com a natureza negocial de todas as empresas que atuam em livre concorrência, reduzindo
drasticamente, naquelas empresas estatais, a agilidade que lhes é indispensável em mercado altamente
competitivo.
No caso das sociedades de economia mista, tal situação é especialmente relevante, pela
existência de capital privado, que se vê manietado por um procedimento hcitatório moroso, que se traduz
em altos custos para a companhia, na medida em que emperra suas contratações, o que a impede de
competir em igualdade de condições com seus concorrentes, mormente aqueles que não se submetem aos
ditames da Lei n° 8.666/93.
Por outras palavras, se se impõe amarras à atuação de tais empresas, é frustrado o
próprio interesse coletivo que determinou a sua criação como submetidas às normas que regem o Setor
Privado da Economia. A Emenda Constitucional veio, ao menos, corrigir uma das distorções hoje existentes,
prevendo a elaboração de lei especial para regular as licitações e contratos das empresas e sociedades
mencionadas.
Neste propósito, atendendo solicitação da Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento e Orçamento, externada no Ofício-Circular SEST/CGS
n° 114, de 05.05.98, que tratava da remessa de sugestões com vista a subsidiar a elaboração de lei sobre
o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, face a nova
redação atribuída ao sÇ 10 do art. 173 da Constituição Federal, o Banco do Brasil, ora embargante, dentre
as muitas sugestões que apresentou, em relação ao que se discute nos presentes embargos, sugeriu:
. É dispensável a licitação nas hipóteses previstas em lei relativamente à
Art.
Administração direta, autárquica e fundacional e nos seguintes casos:
(--)
III - nas contratações com empresas do mesmo grupo econômico ao qual pertença a
empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que explorem atividade econômica,
desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
Vê-se, pois, que os trabalhos visando a elaboração de lei sobre o estatuto jurídico da
empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, face a nova redação atribuída ao
sÇ I° do art. 173 da Constituição Federal, já se encontram em efetivo andamento.
No caso, em sendo acolhida a sugestão apresentada acima, a presente questão restaria
resolvida, na medida em que a empresa com o qual o Banco do Brasil contrata os seguros de penhor
agrícola, sem sombra de dúvida, conforme já assentado na instrução do feito, integra o conglomerado ou
Grupo Econômico Banco do Brasil. Vale lembrar que o BB-BI, subsidiária integral do embargante, participa
com 70% no capital social da Cia. de Seguros Aliança do Brasil, atual denominação da Brasilseg.
Em vista de todo o exposto, imprescindível a manifestação dessa E. Corte acerca das
profundas alterações verificadas na Constituição, Emenda Constitucional n° 19, que modifica o regime e
dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública. Isto porque a omissão na Decisão n° 587/98,
quanto a temática da alteração Constitucional, pode revelá-la,permissa venha, descompassada com as novas
regras vigorantes.
Destarte, sem prejuízo dos temas inicialmente declinados, que poderão ser suscitados
eventualmente em especifico Pedido de Reexame, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com
o imprescindível posicionamento dessa Corte acerca do tema aqui abordado, imprimindo-lhe, se for o caso,
efeito modificativo, afim de que o Banco do Brasil seja dispensado de promover licitação nas contratações
MIN-HGS-4551C:DOCUMENTORDOCS:0002149 7a
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de seguros, que visam garantir bens de terceirosasseguradores de suas operações de crédito."
É o relatório.

VOTO
O recurso deve ser conhecido, por preencher o requisito de admissibilidade expresso no artigo
231 do Regimento Interno deste Tribunal.
Quanto ao mérito, entendo não ser possível dar-lhe provimento, pois a pretendida omissão
não ocorre no caso sob exame, na medida em que mencionado dispositivo constitucional, a seguir
reproduzido, depende de lei que o regule:
"Art. 173....
§ I° A lei estabelecerá o estatuto jurídico (..)".
Assim, não existindo, ainda, referida lei, continua aplicável a Lei 8.666/93 às licitações
empreendidas pelas sociedades de economia mista, não ocorrendo, portanto, omissão na Decisão recorrida.
Parece-me oportuno transcrever magistério do eminente professor Celso Ribeiro Bastos que,
ao salientar a importância da legislação integradora na manutenção do equiíbrio do ordenamento jurídico,
comentou o § 1° do artigo 5° da Constituição Federal ("§ I° As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata') utilizando-se, a certo momento, dos seguintes dizeres:

er'

São muito freqüentes no Texto Constitucional os dispositivos que fazem expressa remissão
à lei como elemento indispensável para a conformação jurídica da matéria tratada. Na própria cabeça do
artigo sob comento temos exemplo disto, o que, de resto, já foi por nós comentado. É a lei que ditará a
forma, a extensão, o modo de exercer a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania.
Seria um manifesto disparate querermos dar aplicação a essas normas independentemente
do fato de estarem elas afazer remissão a uma legislação integradora." (In "Comentários à Constituição
do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988"; S. Paulo, Saraiva, v. 2, 1988-1989, p. 392).
No presente caso, a Constituição define que "a lei estabelecerá" o estatuto, não havendo,
portanto, nenhuma dúvida a respeito da necessidade dessa lei para mudança da situação jurídica atual. Aliás,
o próprio recorrente reconhece isso, ao discorrer sobre o Projeto de Lei que está em tramitação no
Congresso Nacional.
Assim, não havendo omissão na Decisão hostilizada, VOTO no sentido de que este Colegiado
Pleno adote a decisão que ora submeto à sua deliberação.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza. em 1 4 de outubro de
1998
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DECISÃO N° 703 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC - 000.214/97-3
Classe de Assunto: I - Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em processo de
representação
Interessado: Banco do Brasil S/A
Entidade: Banco do Brasil S/A
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: Não atuou
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE conhecer dos presentes
embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento, por inexistência de omissão na Decisão
recorrida.
9. Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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GRUPO II - CLASSE I - Plenário
TC 025.590/92-8, c/ 03 Volumes
Natureza: Pedido de Reexame
Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social/INSS
Interessados: Sr. César Eugênio Gasparin, ex-Presidente do INSS e
Sr. Romildo Canhim, ex-Ministro de Estado Chefe da extinta Secretaria
da Administração Federal/SAF
Ementa:
- Relatório de Levantamento de Auditoria. Ilegalidade de atos relativos'
ás áreas de licitações, contratos e de administração de pessoal, e
determinação de ações corretivas (Decisão Plenária n° 325/93). Pedido
de Reexame interposto pelo ex-Presidente do INSS. Conhecimento e
provimento parcial. Pedido de Reexame interposto pelo ex-MinistroChefe da extinta Secretaria de Administração Federal. Conhecimento e
não provimento. Determinação à CISET/MPAS. Juntada dos autos às
contas do INSS.
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Versam os autos acerca de dois Pedidos de Reexame, um interposto pelo ex-Presidente do
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, Sr. César Eugênio Gasparin, e o outro pelo então Ministro-Chefe
da extinta Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, Sr. Romildo Canhim, contra a
Decisão Plenária n° 325/93, de 28/07/93, proferida por esta Corte de Contas no presente processo resultante
do Relatório de Levantamento de Auditoria realizado naquele Instituto, pela qual considerou ilegais vários atos
de gestão daquela Autarquia (relativos à concessão de diárias, fornecimento de passagens, adiantamento de
férias, licitações e contratos), assim como determinou diversas medidas corretivas(fls. 129/136).
2.
O referido ex-Presidente, por meio do expediente às fls. 147/169, alega, preliminarmente, a
existência de falhas processuais na Decisão ora recorrida, como sejam a falta de possibilidade de ampla defesa
e a ausência de manifestação do Ministério Público.
2.1
Quanto à ampla defesa, assevera que não teve a oportunidade de contestar as irregularidades
levantadas pela equipe de auditoria que solicitou, apenas, esclarecimentos com vistas à apuração dos fatos,
os quais foram "singelamente prestados pelos diversos órgãos da Instituição", e que não "pretenderam
descaracterizar qualquer ilicitude imputável a si ou seus subordinados"; e, ainda, que "o exame sumário das
questões de fato, desprovido da consideração das razões de direito que lhes serviram de suporte jurídico,
conduziu o Egrégio Tribunal à v. Decisão n° 325/93, sem sequer a audiência do Ministério Público, embora
obrigatória a sua participação 'em todos os assuntos sujeitos à decisão do Tribunal...'(art. 81, inc. II, da Lei
n° 8.443, de 16.07.92, e art. 112, inc. III, do RI/TCU)" - fls.148/149.
2.2
A SAUDI, no tocante à primeira questão preliminar levantada pelo recorrente, esclarece
(fls. 214/217) que solicitou o pronunciamento do então Presidente da Autarquia acerca das irregularidades
apontadas nos subitens 1.4 a 3.3.16.5 do referido Relatório de Levantamento; e, pois, não fez um simples
pedido de informações (fls. 37/47).
2.3
Nessa ocasião, segundo a referida Unidade Técnica, caberia ao responsável apresentar as
justificativas pertinentes quanto aos fatos inquiridos, não fazendo sentido a alegada espera por outra
oportunidade para esclarecimentos definitivos.
2.4
Relativamente ao fato de não ter sido promovida a audiência do recorrente, esclarece o órgão
instrutivo que a Decisão n° 325/93, por isso que fundamentada no art. 189 (renumerado para 195) do RUTCU,
foi adotada em caráter preliminar, visando à tomada de prOvidências, por parte do auditado, para o exato
C: \MIN-FG \MICRO-021RELATORIOS\02559092.DOC-pbRCMLO
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cumprimento da lei. Por ser medida eminentemente cautelar, pronunciada com caráter corretivo, não era o
caso de o responsável ser ouvido em audiência.
No tocante à obrigatoriedade da participação do Ministério Público, ressalta o órgão instrutivo
2.5
que não assiste razão ao recorrente, uma vez que se trata de processo de Levantamento de Auditoria não
incluído entre as espécies elencadas como de obrigatória audiência daquele órgão especializado, consoante
estabelecido no art. 81, inciso II, da Lei n° 8.443/92.
Quanto ao mérito, o Sr. César Gasparin questiona especialmente algumas alíneas do subitem
8.1 da Decisão recorrida, referentes à efetivação de compras e contratação de serviços, bem como
determinações contidas em alíneas do subitem 8.2 daquela Decisão.
Para refutar as ilegalidades apontadas nas alíneas e, f, g, j e m do aludido subitem 8.1,
discriminadas nos próximos tópicos deste Relatório, o recorrente socorre-se de vários administrativistas, quais
sejam, Themístocles Brandão Cavalcanti, Eros Roberto Grau e Celso Antônio Bandeira de Mello, para dizer-se
surpreendido pelas questionadas impugnações, mormente as das alíneas e, f e j, argumentando que "a
obrigatoriedade da licitação, como regra geral, não deve ser entendida ao ponto de comprometer a eficiência
da Administração Pública, exigindo-se as formalidades de um complexo de atos para a consecução de objetivos
imediatos, quando a própria lei faculta a dispensa ou até mesmo veda a sua realização" (fl. 151).
O órgão instrutivo, reforçando seu posicionamento, cita o Professor Hely Lopes Meirelles, para
4.1
quem "a licitação, em princípio, é obrigatória para todas as entidades públicas (estatais e autárquicas)
Somente a lei pode desobrigar a Administração, quer autorizando a dispensa de licitação, quando exigível, quer
permitindo a substituição de uma modalidade por outra (Direito Administrativo Brasileiro, 16a edição,
atualizada, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1991)" - fl. 218.
Passo a relatar as ocorrências específicas contestadas pelo recorrente, seguidas da análise
4.2
empreendida pela Unidade Técnica deste Tribunal:
Subitem 8.1, alínea "e"( aquisição de impressoras à empresa Marco Marcelino e Cia.
4.2.1
Ltda, por inexigibilidade de licitação):
Recorrente: devido às especificações necessárias ao atendimento das necessidades operacionais
4.2.1.1
das impressoras de páginas adquiridas, somente uma empresa atendia, no mercado nacional, às características
requisitadas; consta certificado de exclusividade expedido por Órgão competente ; a aquisição obteve parecer
favorável da Procuradoria-Geral do INSS; e, ainda, foi determinada a abertura de inquérito administrativo para
apuração dos motivos do ato administrativo concernente à referida aquisição (fl.154);
Unidade Técnica: as novas justificativas não são inéditas, conforme se verifica às fls. 20 e 80
4.2.1.2
- subitens 3.3.4.3 e seguintes e 3.6, respectivamente. Não se encontra nos autos qualquer indicação de que o
equipamento comprado fosse o único no mercado nacional que atendia às especificações requisitadas; ao
contrário, as especificações técnicas solicitadas são compatíveis com qualquer marca de impressora a laser,
não havendo prova de que apenas a marca comprada se adequasse às mesmas (fl. 219, item 22.1).
Subitem 8.1, alínea "f'( aquisição de softwares às empresas SINO - Sistemas Inovativos
4.2.2
Ltda e CTIS - Informática e Sistemas LTDA, realizada com inexigibilidade indevida de certame
licitatório):
Recorrente: a Comissão de Licitação contou com a assessoria técnica da DATAPREV; o
4.2.2.1
Projeto implantado em administrações anteriores só poderia ter continuidade por meio dos softwares
adquiridos; a SINO e a CTIS são representantes únicas e exclusivas do referido produto, conforme atestado
de exclusividade incluído no processo de licitação e, ainda, o processo foi ratificado pela Procuradoria-Geral
do INSS (fls. 154/155);
Unidade Técnica: considerou aceitáveis as justificativas apresentadas e elidida, portanto, a
4.2.2.2
irregularidade, que consistia exatamente na injustificada inexigibilidade de licitação, uma vez não comprovada
a inviabilidade de competição. Propõe a retirada desse ato do rol dos considerados ilegais, mantendo-se,
contudo, o registro de falha formal, configurada pela ausência nos autos de competente parecer técnico que
justificasse a escolha do produto adquirido (fls. 219/220 - item 22.2).
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Subitem 8.1, alínea "g" (contratação da empresa Itapemirim Turismo Ltda, para o
4.2.3
fornecimento de passagens aéreas, estando viciado o certame licitatório por evidente restrição ao
caráter competitivo e direcionamento, além de outras irregularidades, com infringência aos arts. 3 0 ,
0
0
caput, I, e § V, 32, VI e VII; 36, § 2°; e 37do DL n° 2.300/86, bem como dos arts. 4 e 5 do Decreto
n° 30/91):
Recorrente: não houve restrição ao caráter competitivo, uma vez que participaram oito
4.2.3.1
empresas do ramo; admite a falha de pontuar vantagens não previstas no edital, mas alega que, mesmo
subtraindo os pontos obtidos em função dessas vantagens, a vencedora do certame continuaria sendo a mesma
empresa; e acrescenta: apesar das razões ora trazidas, foi determinada a não renovação do contrato com a
empresa vencedora e a abertura de nova licitação, conforme determinou este Plenário na Decisão ora recorrida
(subitem 8.2, alínea "p"); por fim, solicita a exclusão dessa contratação do elenco de ilegalidades apontadas
—fls. 155/156;
Unidade Técnica: o recorrente não contesta as irregularidades concernentes aos dispositivos
4.2.3.2
legais apontados na alínea em questão. Os argumentos por ele trazidos não são aceitáveis, porquanto: a) a
exigência injustificada de empresas que tivessem estrutura nacional no certame restringiu inegavelmente o
caráter competitivo, excluindo, por exemplo, as agências de turismo; e b) se fossem eliminadas as vantagens
auferidas e não previstas no edital, o resultado não seria o mesmo, como alegado pelo recorrente, mas sim
haveria empate entre duas concorrentes — fls. 221/222, itens 23/26.
Subitem 8.1, alínea "j" (contratação da empresa Indústrias Villares S.A. para serviço de
4.2.4
manutenção de elevadores, com invocação de inexigibilidade de licitação, e pagamento de despesa sem
cobertura contratual):
Recorrente: a inexigibilidade decorreu da resposta dada pela CISET/MTPS à consulta
4.2.4.1
formulada (anexo IV) pelo INSS, que se manifestou no sentido de que o ato impugnado não se enquadraria
nos casos genéricos de manutenção de equipamentos e, ainda, sugere que este Tribunal estude a possibilidade
de constituir-se exceção à regra de licitação sempre que, comprovadamente, se tratar de contratos de
manutenção de equipamentos que envolvam segurança de pessoas (fl. 155);
Unidade Técnica: a consulta feita não diminui a responsabilidade do INSS, entre outras razões,
4.2.4.2
por versar sobre questão objeto de reiteradas manifestações do TCU (inafastabilidade de licitação para
contratação de serviços de manutenção de equipamento, mesmo se prestado por fabricante). Os argumentos
apresentados pela CISET encontram-se superados pela Decisão Plenária/TCU n° 448/93, Ata 50/93. Nada
argumentou o Sr. Gasparin acerca da realização de pagamento referente a serviço executado sem cobertura
contratual (fls.220/221).
Subitem 8.1, alínea "m" (celebração do convênio 02/92, com a Universidade do Estado
4.2.5
do Rio de Janeiro (UERJ), por constituir-se em fuga ao principio geral de exigência de certame
licitatório, dado o uso indevido do instrumento convênio, uma vez que os serviços pactuados
demandariam o estabelecimento de contrato, necessariamente precedido de licitação):
Recorrente: por tratar-se de acordo entre pessoas jurídicas de direito público interno torna-se
4.2.5.1
dispensável a licitação, conforme o disposto no inciso X do art. 22 do Dec-Lei n° 2.300/86, e a realização de
tais ajustes sob a forma de convênio é prática já consagrada no sistema jurídico pátrio (fl.156);
Unidade Técnica: não aceita as justificativas apresentadas por serem repetições das anteriores
4.2.5.2
analisadas pela equipe de auditoria que demonstrou a inaplicabilidade de dispensa de licitação ao presente
caso, uma vez que o final do dispositivo invocado pelo recorrente excetua a dispensa se existentes empresas
privadas que possam prestar o serviço (o que é fato nesse caso), sendo que o parágrafo único daquele artigo
afirma não se aplicar a exceção no caso de órgãos ou entidades integrantes da Administração Federal, criados
com esse fim específico, hipótese em que não se enquadra a UERJ. Acrescenta que, conforme demonstrado
no Relatório de Auditoria, o ajuste pactuado entre o INSS e a UERJ consubstancia contrato e não convênio,
haja vista que uma das partes se obriga a dar, fazer ou não fazer alguma coisa (UERJ), mediante pagamento
da outra parte (INSS) — fls.222/223, itens 27/29.
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4.2.6
Subitem 8.1, alíneas "a" a "d", "h", "i", "1" e "n":
4.2.6.1
Recorrente: enfatiza que os atos ali apontados ocorreram em gestões anteriores a sua, não lhe
sendo, portanto, pessoalmente imputáveis; todavia, informa, já foram instaurados processos disciplinares com
vistas à apuração das responsabilidades e, acrescenta, procede-se agora à revisão dos respectivos instrumentos;
4.2.6.2
Unidade Técnica: reforça que a Decisão proferida não objetivou imputar, ainda,
responsabilidade individual pelos fatos apurados, não fazendo sentido, dessa forma, a ressalva feita pelo
recorrente. Ressalta, no entanto, que as irregularidades apontadas nas alíneas "h" (compra direta, continuada
prolongada de passagens aéreas sem cobertura contratual) e "n" (contratação irregular da empresa VASP
para prestar serviços relativos a despacho de encomendas urgentes via aérea, bem como atraso injustificado
em rescindir o contrato, mesmo depois de reiteradamente considerado irregular pelos próprios órgãos
competentes do INSS) perduraram e até se agravaram na sua gestão, conforme demonstrado neste processo
(fls. 30, subitem 3.3.12 e seguintes, 84 e 85,subitem 3.9 e seguintes, 90 e 91, subitem 3.14 e seguintes).
5.
Relativamente às determinações feitas por este Tribunal no subitem 8.2 da Decisão recorrida,
Sr. Gasparin apresentou contestações para:
5.1
Subitem 8.2, alínea "c"( cesse, de imediato, o procedimento de concessão de diárias e
passagens, inclusive aos ocupantes da Presidência do INSS, para viagens periódicas e em finais de
semana, a suas cidades de origem, a exemplo do Sr. José Arnaldo Rossi para a cidade do Rio de
Janeiro-RI e do Sr. César Eugênio Gasparin para Curitiba-PR) e alínea "d" (não proceda, em qualquer
hipótese, à autoconcessão de diárias, uma vez que viola o princípio da segregação de funções, consoante
Decisões do Tribunal constantes das Atas n" 34/91, Decisão n" 348, la Câmara, un DOU de 19/12/91,
Anexo III, in DOU de 28/08/87);
5.1.1
Recorrente: não foram levadas em consideração pelo TCU as circunstâncias do desempenho
do cargo que exerce, nem o grau de eficiência exigido do administrador que dirige uma instituição como o
INSS, bem assim a discricionariedade inerente às prerrogativas e aos deveres de sua função, as quais não
apenas justificam, como até determinam, a adoção imediata de providências, a exemplo das que
caracterizaram, sobretudo, o início de sua gestão; quanto aos deslocamentos do próprio dirigente ao seu
Estado de origem, esclarece: a preferência pela proximidade dos fins-de-semana teve por objetivo não quebrar
ritmo de trabalho durante a viagem, exceto se a obrigatoriedade ou urgência do evento conduzisse a dias
de meio de semana; tais deslocamentos não tiveram o intuito de requisitar passagens aéreas para o retorno
semanal à cidade de origem, como mencionado no Relatório de Auditoria, motivo pelo qual juntou aos autos
quadro sistematizado, com farto noticiário da imprensa local sobre a passagem dos mencionados servidores
pelo Estado em numerosos eventos (participação em palestras em fins-de-semana, durante dois seminários
realizados para dirigentes do INSS no Estado do Paraná); tendo em vista os procedimentos adotados em nível
nacional pela administração terem se baseado em metodologias pioneiras executadas no Estado do Paraná,
muitas reuniões não documentadas foram realizadas nos fins-de-semana; as viagens de interesse pessoal do
recorrente foram por ele próprio custeadas e, ainda assim, em duas ocasiões, participou de trabalhos, conforme
se verifica pelas notícias veiculadas nos dias 23/07/92 e 11/01/93; no inicio da sua gestão como Presidente
interino do INSS exercia também o cargo de Superintendente Estadual daquele Instituto no Paraná, o que
exigia deslocamentos para o acompanhamento de projetos a serem implantados no Estado; recusou a
percepção de diárias, vantagem resguardada pelo entendimento da SAF, por ter condições de estadia em
Brasília, evidenciando a inequívoca intenção da Administração de jamais locupletar-se por meio de vantagem
remuneratória. O TCU não apreciou o contexto das circunstâncias excepcionais em que se verificaram os
deslocamentos;
5.1.2
Unidade Técnica: não há comprovação da ocorrência de viagens em fins-de-semana para
outros Estados que não o Paraná; contradiz-se o recorrente ao asseverar, desta feita, que as aludidas viagens
eram motivadas por necessidade de serviço da Presidência do INSS, quando, anteriormente, afirmara terem
sido motivadas pela necessidade de desempenhar as funções específicas da Superintendência do Paraná; as
viagens do ocupante da Presidência da Autarquia em finais de semana tinham como destino a cidade de origem
do ocupante da Presidência; com base na documentação apresentada, o Sr. Gasparin permaneceu em Curitiba
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em 28 dos 47 (60%) finais de semana em que ocupou a Presidência do INSS no exercício de 1992 (em agosto,
setembro e outubro esta permanência ocorreu em 100% dos finais de semana); das suas 46 viagens incluindo
Curitiba no roteiro, apresentou justificativas somente para 14 delas; permaneceu em Curitiba 53,2% dos finais
de semana de seu período de gestão, tendo havido sensível diminuição de tal fluxo após o questionamento do
TCU a respeito, em novembro de 1992 (fls. 229/235, itens 45/58).
5.2
Subitem 8.2, alínea "e" (não efetue "nomeação - ou designação - em caráter interino"
ou "designação para responder interinamente pelo cargo", uma vez não previstas tais figuras no
ordenamento jurídico pertinente à espécie, sendo nulos de direito todos os atos que as conformem e
alínea "f' (suste, de imediato, o pagamento de diárias a servidores enquanto "nomeados - ou designados
- em caráter interino" ou "nomeados - ou designados - interinamente para responder pelo cargo" como por exemplo as pagas aos servidores Marconi Brandão Baiocchi, Augusto Brito Filho, Domingos
Trevisan Gomes, Haroldo José Tosin e José Maércio Pereira - dada a insubsistência legal de tais
institutos e não se caracterizarem os deslocamentos em tais circunstâncias como eventuais ou
transitórios, conforme exige o art. 58 da Lei 8112/90, para a concessão de diárias):
5.2.1
Recorrente . a extinta SAF, após consulta do INSS, autorizou expressamente tanto a
designação de interinos quanto a percepção de diárias durante a situação de interinidade (anexo V); o ato de
nomeação dos interinos foi editado pelo Sr. Presidente da República; o Ministro da Pasta à época pretendia
a permanência desses dirigentes por apenas 6 meses (anexo VI), razão pela qual as diárias foram pagas para
viabilizar a sua permanência em Brasília; os nomeados não foram exonerados dos cargos que ocupavam em
seus respectivos Estados, tendo sido convocados e não removidos ex-officio para Brasília; o Sr. Haroldo José
Tosin não se enquadra na situação de interinidade, tendo apenas participado de um grupo de trabalho; logo
que se tomou conhecimento da determinação do TCU, cessou o pagamento de diárias a servidores interinos,
bem como foram dispensados os servidores Marconi Brandão, Augusto Brito Filho e José Maércio Pereira
(fl.158/160);
5.2.2
Unidade Técnica: os argumentos apresentados não acrescentam qualquer elemento novo à
análise anteriormente feita sobre o tema, levando a Unidade a manter os termos da Decisão, exceção feita pela
retirada do nome do Sr. Haroldo José Tosin, uma vez comprovado não se enquadrar no caso em tela. Ressalta,
a propósito, que o servidor foi mencionado como simples exemplo de ocorrência, não configurando, tal
menção, qualquer responsabilização pessoal, o que se poderia verificar em fase posterior de inquérito
(fls.225/226, item 37/41).
5.3
Subitem 8.2, alínea "g" (cesse, igualmente, o pagamento de diárias, de forma continuada
por largos períodos, a servidores que exercem atividade de rotina na Direção Geral do Instituto, dado
que tal deslocamento de servidores não se consubstancia como eventual ou transitório);
5.3.1
Recorrente: os casos acima referidos foram verificados nas áreas de Auditoria, Procuradoria
Diretoria do Seguro Social; na área de Auditoria Geral do INSS: evidenciava-se um quadro caótico de
demanda de missões extraordinárias, quando se exigiu pronto atendimento e que, justamente por
caracterizarem situação excepcional em relação ao que se poderia considerar "rotina" dentro da Autarquia,
obrigaram o dirigente da área a valer-se de auditores dos Estados para suprir tais necessidades (anexo IX);
na Diretoria do Seguro Social: situações extraordinárias (fl.167-item "c") que geraram demandas humanamente
impossíveis de realização com o quantitativo de servidores existentes na área; na Procuradoria-Geral do INSS:
a participação de servidores percebendo diárias em trabalhos executados encontra-se em relatórios
circunstanciados no anexo XE; "não nos parece que as tarefas aqui descritas possam, de forma simplista,
caracterizar-se como 'atividades de rotina', nem tampouco as diárias pagas a servidores para sua permanência
em Brasília, trazendo sua experiência de trabalho em regionais do INSS, na execução desses projetos,
confundir-se 'como forma ilegal de complemento salarial', até porque todos conhecemos o custo de hotéis e
alimentação em Brasília e a desproporção aos valores das diárias pagas pelo Serviço Público Federal"
(fls. 166/168);
Unidade Técnica: equivoca-se o recorrente ao interpretar a aludida determinação desta Corte.
5.3.2
Não foi colocada qualquer dúvida acerca da necessidade de pessoal qualificado na Direção Geral do INSS,
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o que se questionou foi a forma utilizada para a transferência, bem como o não cabimento de pagamento de
diárias a tais servidores, uma vez que os deslocamentos em questão não têm caráter eventual e transitório,
fator determinante para a concessão de diárias. Os casos em que o serviço a ser prestado pelo servidor está
sendo necessário em outra localidade e em caráter permanente, o instituto legal correto seria a remoção, dando
direito ao servidor de receber ajuda de custo (constataram-se casos de permanência de até 10 meses
ininterruptos). Quanto ao conceito de "rotina", utilizado no Relatório de Auditoria, não foi no sentido de
"trabalho rotineiro", mas sim de que os serviços dispendidos faziam parte, qualitativamente, das atribuições
normais, "rotineiras", da Direção Geral do INSS — ainda que, quantitativamente, o acúmulo de serviço
determinasse uma situação excepcional, conforme assevera o recorrente E, por fim, permanece o registro de
que tais pagamentos constituíam complementação salarial indevida, baseada em uma "constatação factual,
lastreada": I - na observação da enorme desproporção entre o montante percebido a título de diárias e de
remuneração, acentuada, em alguns casos, pelo fato de receberem diárias correspondentes a cargos em
comissão que ocupavam interinamente, H - na longa permanência planejada; III - no recebimento concomitante
de auxílio alimentação, configurando duplo beneficio para o mesmo fim; e IV - na existência de outros
episódios, de ocorrência simultânea, de recebimento irregular de diárias por servidores do INSS deslocados
de forma permanente para Brasília (fls. 235/238, itens 59/73).
5.4
Subitem 8.2, alínea "i" (proceda ao acerto do adiantamento de férias previsto no art. 78
da Lei n° 8112/90 no mês seguinte ao das férias, na forma da Orientação Normativa SAF/DRH n° 90/91,
cessando de imediato o procedimento de realizar tal acerto em 12 vezes, sem correção monetária, o que
qualifica empréstimo ao servidor, indo, por conseqüência, de encontro ao determinado no art. 6°, IV,
do DL n" 2355/87 e em Decisões do TCU, como por exemplo a constante das Atas n°s 32/88, Anexo VI,
in DOU de 26/07/88 e 48/92, in DOU de 04/11/92" e item 8.10 que determina a imediata suspensão de
tal vantagem):
5 4.1
Recorrente: tal procedimento não é resultado de ajuste celebrado entre o INSS e as entidades
representantes da categoria, mas sim de Acordo Interministerial que, ratificando o compromisso assumido
junto aos sindicatos, conferiu legitimidade ao ato administrativo complexo então editado; atender a
determinação desta Corte seria ofensa ao preceito constitucional da garantia dos direitos adquiridos e
desrespeito ao próprio interesse público, pois as situações a serem desconstituídas gerarão controvérsia
jurídica nas instâncias judiciárias (fls. 160/162),
5.4.2
Unidade Técnica: pouco há de novo na argumentação apresentada em relação à anteriormente
avaliada pela Equipe de Auditoria. Observa-se que os Presidentes das Autarquias (INSS e INAMPS) são coresponsáveis pelo Acordo, tendo assinado-o, por parte da União, em conjunto com os Ministros. E esse ato
carece de competência legal, uma vez que a concessão de vantagem a servidor é privativa de lei, consoante
os arts. 37 e 61 da CF/88, sendo, dessa maneira, tal ato ilegal e nulo de pleno direito. O ato inválido deve ser
anulado pela administração de modo amplo, sempre que constatada a ilegalidade, não cabendo, nessas
circunstâncias, a alegação de direito adquirido contra ato ilegal. Alerta o órgão instrutivo que o dirigente do
INSS deve ser informado de que o descumprimento de determinação desta Corte agravará sua
responsabilidade, caracterizando dolo e, por conseqüência, sujeitando o responsável à sanção prevista no art.
58 da Lei Orgânica deste Tribunal (fls. 226/228, itens 42/43).
5.5
Subitem 8.2, alínea "j" (cesse de imediato a concessão continuada a servidores de
adicional por serviço extraordinário, o que descaracteriza a situação "excepcional e temporária"
exigida no art. 74 da Lei n° 8.112/90, para a realização de tal pagamento, bem como implica em
desobediência às disposições contidas no artigo 1° do Decreto n° 92.001/85 e na ON/SAF/DRH n°
100/91, uma vez não observados os limites estabelecidos naqueles diplomas legais de 44 horas mensais
e 88 horas anuais".
5.5.1
Recorrente: tais procedimentos decorreram da literal interpretação dos dispositivos legais
pertinentes.
Subitem 8.2, alínea "l"( adote providências, no prazo de 30 dias, no sentido de que sejam
5.6
identificados todos os casos enquadrados nas situações referidas nas alíneas "c", "r e "g" precedentes,
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ressarcidos tais valores, pagos indevidamente a titulo de diárias e passagens, procedendo, inclusive,
se necessário, à competente tomada de contas especial):
Recorrente: o TCU exorbitou de suas funções ao assinar prazo para a regularização das
5.6.1
situações julgadas ilegais e aplicar sanção de natureza indenizatória que foge a sua competência, já que não
se encontra prevista nos textos legais que lhe disciplinam a abrangência; deixou de observar o princípio do
contraditório e feriu o direito à ampla defesa ao determinar a restituição de valores antes mesmo de apurar a
responsabilidade dos servidores enquadrados nas situações referidas na alínea descrita acima, bem como não
observou o disposto nos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.112/90; não foi apurada a boa ou má-fé dos servidores e
ocupantes dos cargos comissionados, os quais foram considerados incursos em acumulação ilícita de cargos
públicos ou prática de atos ilícitos, independentemente da verificação da culpa e da avaliação da
responsabilidade de cada um; tal determinação é injusta por penalizar o trabalho e confundir o esforço
despendido, mediante interpretação incompatível com os objetivos que orientaram os procedimentos adotados
que, "se é permitido frisar nesta exposição, fere a dignidade e a honra de homens públicos que aceitaram o
desafio inerente ao exercício de cargo nas condições aqui mencionadas, com a única intenção de realizar
honestamente os objetivos da Seguridade Social, apesar de todos os óbices e as dificuldades encontradas"
(fl. 164);
5.6.2
Unidade Técnica: ressalta ser equivocada a informação de que refoge à competência do
Tribunal aplicar sanções de natureza indenizatória, porquanto incluiu-se entre as atribuições do TCU
determinar a devolução aos cofres públicos de quantias ilegalmente despendidas, pagas ou recebidas por
servidores públicos. Na Decisão recorrida não foi aplicada sanção de natureza indenizatória, uma vez que foi
ordenada, com base no art. 195 do RI/TCU, a sustação dos atos lesivos aos cofres do INSS, bem assim a
adoção das providências necessárias ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente. (fls. 228/229,
item 44).
O outro Pedido de Reexame (fl. 198) a ser analisado, interposto pelo então Ministro de Estado
6.
Chefe da extinta Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, Exmo. Sr. Romildo
Canhim, refere-se unicamente à alínea "h" do subitem 8.2 da Decisão recorrida, in verbis:
1
" Não mais proceda à concessão simultânea de diárias e "tickets" de auxilio alimentação,
uma vez constituir-se tal procedimento em duplo beneficio com o mesmo fim, qual seja, gastos com
alimentação do servidor":
6.1.1
Recorrente: tal determinação, embora relativa, exclusivamente, ao INSS, gerou, no âmbito de
toda a Administração Pública Federal, "um ambiente de dúvidas e indagações vez que, para muitos dirigentes",
a mencionada determinação "teria aplicação de caráter amplo e geral"; a SAF "vem recebendo considerável
número de consultas a respeito"; as diárias concedidas aos servidores não têm o objetivo de cobrir apenas as
despesas de alimentação; as diárias, assim como as passagens aéreas, não podem ser consideradas como
beneficio, mas sim "urna condição para que se viabilize a realização de um determinado trabalho
extraordinário"; o ticket alimentação - de valor ainda não uniformizado - "cobre apenas parte dos gastos
efetuados em dias úteis, enquanto as diárias, quase sempre, cobrem também despesas efetuadas, por motivo
de serviço, em sábados, domingos ou feriados" (fl. 198);
6.1.2
Unidade Técnica: nenhum dos argumentos apresentados afasta o fato de que, se não são iguais
(diárias e "ticket" alimentação), são coincidentes nos objetivos e nos efeitos, de onde permitir o seu
recebimento simultâneo atentaria contra o princípio da legalidade, uma vez que acarretaria gasto duplo, com
um mesmo fim (fls. 238/239, itens 74/81).
As Unidades Técnicas responsáveis pela auditoria em foco (SAUDI e la SECEX), ao concluir
sua análise, propuseram (fls. 239/240 e 243/244):
conhecer do Pedido de Reexame formulado pelo Sr. César Eugênio Gasparin, para:
7.1
7.1.1 indeferir a preliminar levantada pelo Dirigente, em face de corresponderem os procedimentos adotados
na Decisão n° 325/93 ao determinado na Lei n° 8.443/92, em particular seu art. 45, e no Regimento Interno
do TCU, em seu art. 189;
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dar provimento parcial ao Pedido de Reexame e, em conseqüência:
7.1.2
tornar insubsistente a determinação constante da alínea "f' do subitem 8.1, tendo em vista as
7.1.2.1
razões apresentadas constituírem justificativa suficiente para elidir o fundamento da impugnação objeto da
determinação em causa;
reformular as determinações contidas na alínea "f' do subitem 8.2, para retirar o nome do
7.1.2.2
servidor Haroldo José Tosin ali incluído, tendo em vista não se enquadrar, o servidor, na situação de
interinidade;
manter os demais termos da Decisão n°325/93 (subitem 8.1, alínea "a" a "e" e "g" a "o" ,
7.1.2.3
subitem 8.2, alínea "a" a "e" e "g" a "t", e subitens 8.3 a 8.13);
conhecer do Pedido de Reexame encaminhado pelo ex-Titular da Secretaria da Administração
7.2
Federal da Presidência da República para negar-lhe provimento, mantendo-se, por conseguinte, os termos da
determinação constante da alínea "h" do subitem 8.2 da Decisão n° 325/93; e
enviar cópia da Decisão que vier a ser adotada, bem como do Relatório e Voto que a
7.3
fundamentarem, ao Sr. Presidente do INSS, ao Exmo. Sr. Ministro-Chefe da SAF e ao Exmo. Sr. Ministro
de Estado da Previdência Social.
O Ministério Público, representado nestes autos pelo Dr. Walton Alencar Rodrigues, manifestase de acordo com a proposta das Unidades Técnicas no tocante ao subitem 7.1 supra, divergindo, entretanto,
quanto à proposta contida no subitem 7.2, por entender que a inacumulabilidade do beneficio-alimentação com
outros beneficios de espécie semelhante (inciso III do art. 22 da Lei n° 8.460/92) não afasta a possibilidade
de percepção cumulativa de diárias, propondo, dessa forma, que se conheça o pedido de reexame formulado
pelo ex-Titular da SAF, não obstante sua intempestividade, em face da relevância da matéria, para, no mérito,
dar-lhe provimento e tornar insubsistente a alínea "h" do subitem 8.2 da Decisão recorrida (fls. 245/246).
O então Relator deste processo, Senhor Ministro Fernando Gonçalves, em 09/06/97,
considerando o tempo decorrido desde a prolação da Decisão ora questionada, determinou a realização de
diligência à Direção atual do INSS, com vistas a obter informações acerca das providências adotadas, por
aquela Autarquia, relativamente aos subitens 8.1 a 8.4 da Decisão n° 325/93 (fl. 249).
Em atendimento, aquele Instituto encaminhou os documentos insertos às fls. 252/277, 282/293
e 305/371, os quais foram analisados pela ia SECEX às fls. 294/302 e 373/385, merecendo realçar:
quanto ao subitem 8.1 e suas alíneas "a" a "o", pelos quais foram considerados ilegais atos
10.1
de gestão referentes à efetivação de compras e contratação de serviços, e assinado o prazo de 15 dias para a
adoção de providências saneadoras:
foram adotadas as devidas providências pelo INSS no sentido de sustar os contratos ilegais,
10.1.1
com a realização de certame licitatórios ou instauração de TCE, em relação ao fatos indicados nas alineas "a,
d, i m, 1, o, g, e h";
a questão tratada na alínea "f', objeto do pedido de reexame do ex-Presidente da Autarquia,
10.1.2
foi considerada sanada pela instrução;
restaram sem cumprimento por parte do INSS as determinações contidas nas alíneas " b, c, e,
10.1.3
j, n" (fls. 296);
quanto ao subitem 8.2 e suas alíneas "a" a "t", que determinou ao INSS a adoção, entre
10.2
outras, de providências com vistas à apuração de responsabilidade pelos fatos ali enumerados, instaurando-se,
inclusive, se necessário, o competente inquérito administrativo, e a regularização das falhas e irregularidades
encontradas:
foram cumpridas tais determinações, com exceção da de que trata a alínea "1", que também foi
10.2.1
motivo do presente pedido de reexame, estando, portanto, com sua eficácia suspensa.
relativamente à alínea "b" do subitem em foco (determinação para que este Tribunal fosse
10.2.2
informado dos resultados das apurações promovidas pela Autarquia e das providências adotadas quanto às
irregularidades administrativo-financeiras verificadas na contratação da empresa FERCI - Propaganda,
Comércio e Indústria S/A),as informações prestadas pelo INSS demonstram, segundo a Unidade Técnica, que
os procedimentos administrativos relativos àquela contratação foram bastante tumultuados, marcados por uma
,
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sucessão de erros e controvérsias que resultam na ausência de solução definitiva para a questão até a presente
data.
Ressalta, também, o órgão instrutivo, que, relativamente às informações solicitadas pelo
10.2.3
Tribunal sobre a apuração de responsabilidades, os elementos trazidos aos autos dão a entender que a
responsabilidade dos agentes arrolados na Tomada de Contas Especial instaurada para aquele fim parece estar
relacionada aos atos pertinentes à contratação propriamente dita, enquanto que o prejuízo apurado
(327.433,53 UFIRs), "decorrente de problemas de execução contratual, foi atribuído, apenas, à empresa
FERCI" (fl. 377).
Corroboram este entendimento a informação prestada pela Comissão Permanente de Tomada
10.2.4
de Contas Especial no sentido de que o processo respectivo estaria aguardando o resultado da cobrança
amigável do débito junto à empresa (fl. 284). Diante desse fato, infere a instrução que "não sendo imputado
débito aos responsáveis, mas somente à empresa, não vemos como falar em responsabilidade solidária.
Ademais, "não se pode asseverar que os problemas verificados na contratação propriamente dita tenham
determinado a ocorrência dos problemas de execução contratual, que resultaram em prejuízo aos cofres da
Autarquia" (fls. 378). Dessa forma, quanto a esse aspecto da questão, entendemos, s.m.j., que resta, apenas,
considerar tais fatos no mérito das contas do INSS, referentes ao período da contratação, em fase final de
instrução nesta Unidade Técnica (TC-015.487/91-7) e determinar, nestes autos, medidas visando ao
acompanhamento do desfecho da questão, no que se refere ao débito que está sendo cobrado da empresa".
Ressalta a instrução que, relativamente a alguns fatos objeto da Decisão ora recorrida, no seu
10.2.5
subitem 8.2, foi verificada a superveniência de nova legislação que acarreta a alteração da redação das
determinações ou mesmo sua supressão, quais sejam:
10.2.5.1
alínea "e" (proibição de nomeação/designação de servidores em caráter interino) - foi editada,
em 05/05/97, a MP n° 1.573 (à época da instrução, em sua 19a edição), que, em seu art. 9°, inciso II, entre
outras alterações introduzidas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, permite a
nomeação de servidor para cargo em comissão na condição de interino;
10.2.5.2
alínea "f" (proibição de pagamento de diárias a servidores interinos) - por existir previsão legal
para tais institutos (cargos interinos) atualmente, é necessário modificar a redação da referida determinação,
por constar ali a afirmativa "...dada a insubsistência legal de tais institutos...". Tal providência, ressalta a
instrução, não prejudica a mencionada determinação, uma vez que o pagamento de diárias a servidores, sejam
eles nomeados em caráter interino ou não, deve restringir-se a deslocamentos eventuais ou transitórios, na
forma estabelecida no art. 58 da Lei n° 8.112/90;
10.2.5.3
alínea "d" (proibição da autoconcessão de diárias) - a edição do Decreto n° 1.665/95 alterou
a redação do art. 6°, § 2° do Decreto n° 343/91, o qual passou a dispor : "As diárias, inclusive as que se
referem ao seu próprio afastamento, serão concedidas pelo dirigente da repartição a que estiver subordinado
o servidor, ou a quem for delegada tal competência" (grifo nosso);
10.2.5.4
alínea "h" (não mais proceda à concessão simultânea de diárias e "tickets" alimentação) - a
MP n° 1.573, de 05/05/97, ao alterar a redação do art. 22 da Lei n° 8.640/92, vedou, em seu § 8°, o pagamento
de diárias em dias úteis, concomitantemente com o auxílio alimentação, o que corrobora o entendimento
firmado pelo Tribunal, por meio da Decisão recorrida, e constitui imposição legal expressa a ser observada
pelos órgãos da Administração Federal; e
10.2.5.5
alínea "j" (menciona o Decreto n° 92.001/85) - tal Decreto foi revogado pelo de n° 948, de
05/10/93, alterando, em seu artigo 3°, o limite anteriormente fixado, estabelecendo em 90 horas anuais o
número máximo de horas admitidas para duração do serviço extraordinário, admitindo um acréscimo anual
de 44 horas (v. parágrafo único do mesmo artigo), a ser autorizado pela então SAF/PR. Posteriormente, com
a edição do Decreto n° 979/93, ficou estabelecido que, até 31/12/93, os órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal que realizassem serviços de natureza especial e urgente e que demandassem horário de
trabalho extraordinário poderiam, mediante autorização do titular daquela Secretaria, exceder o limite anual
previsto. Em 11/10/96 foi editado o Decreto n° 2.030, proibindo, até 31/12/97, a execução de serviços
extraordinários de que tratam os artigos 73 e 74 da Lei n° 8.112/90, excetuados os hospitais públicos federais,
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sujeitos às condições impostas pelo Decreto n° 948/93, e outros órgãos, em atividades específicas por eles
exercidas, mediante autorização do titular do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado —
MARE. Já em 10/11/97, com a edição do Decreto n° 2.374/97, foi estendida a vedação até 31/01/99. Diante
desses fatos, torna-se necessário ajustar os termos da determinação contida na alínea em comento, a ser
mantida pelo Tribunal.
10.3
Quanto aos subitens 8.3 e 8.4 e suas alíneas, que contêm determinações acerca de medidas
a serem adotadas nas futuras licitações, visando a evitar a ocorrência das irregularidades nelas especificadas,
além de outras providências concernentes à área de pessoal e à execução de despesas, com exceção das alíneas
"d" e "e" do último subitem , em que foram anunciadas medidas internas para dar cumprimento às deliberações
nelas contidas, não houve manifestação do INSS a respeito das demais.
10.3.1
Diante desse fato, a i a SECEX estendeu seu exame às contas apresentadas por aquele Instituto
após a deliberação deste Tribunal (exercícios de 1993 a 1996, à exceção das contas de 1995, que se
encontravam na Procuradoria), e observou a repetição de apenas uma das falhas, que consistiu na realização
de despesas sem cobertura contratual, nos exercícios de 1993 (TC 012.754/94-3) e 1996 (TC 007.587/97-0).
A esse respeito, informa o órgão instrutivo que este Tribunal, ao julgar as contas referentes ao exercício de
1993 (Relação n° 48/97, Ata 15/97, ia Câmara), determinou ao INSS que "observe rigorosamente o
preceituado nos arts. 60 da Lei n°4.320/64 e 24, 25, 27 e § I°, art. 30 do Decreto 93.872/86, no tocante à
realização de despesa com prévio empenho, correto empenho da despesa, inclusive no que se refere à
classificação funcional programática, e ao devido comprometimento de valores contratados com vigência
plurianual" (fl. 300).
Informa, ainda, a referida Unidade Técnica que, em razão da determinação contida no subitem
8.13 da Decisão recorrida, atinente à oportuna juntada destes autos às respectivas contas do Instituto para que
sejam consideradas as impropriedades nela apontadas, foram feitos registros, nas instruções das contas
respectivas da Autarquia, sobre os fatos levantados pela Equipe de Auditoria em cada período, bem como
sobre o andamento deste processo. Esclarece, ademais, que a situação dos correspondentes processos é a
seguinte: TC 015.487/91-7, contas do exercício de 1990 (período de 01/07 a 31/12/90) — em fase final de
instrução, "cabendo ressaltar que, além dos registros retrocitados, foram extraídas cópias dos elementos de
fls. 283/293 e 306/371 deste processo, referentes à contratação da FERCI, visando possibilitar o
prosseguimento da instrução"; TC-015.152/92-8, contas do exercício de 1991 - encaminhadas à Procuradoria
em 30/10/97, com proposta de irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável; e TC009.752/93-5, contas do exercício de 1992 — em fase final de instrução.
Após a análise dos resultados obtidos com a diligência realizada, propõe a Unidade Técnica
que este Tribunal (fls. 381/385):
"I - Conheça do Pedido de Reexame da Decisão n° 325, de 28/07/93, formulado pelo então
Presidente do INSS, Sr. César Eugênio Gasparin para:
indeferir a preliminar levantada pelo Dirigente, dado corresponderem os procedimentos
adotados na Decisão n° 325/93 ao determinado na Lei n° 8.443/92, em particular seu
artigo 45, e no artigo 195 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União,
aprovado pela Resolução Administrativa TCU n° 15/93, de 15/06/93, com suas alterações
posteriores (item 82-I.a da Instrução de fls. 203/240);
dar provimento parcial ao Pedido de Reexame, e em conseqüência:
tornar insubsistente a determinação constante da alínea "f' do subitem 8.1, tendo em
vista as razões técnicas apresentadas constituírem justificativa suficiente para elidir o
fundamento da impugnação objeto da determinação em causa (item 82-I.b1 da Instrução
de fls. 203/240);
dar nova redação à alínea "1" do subitem 8.2, para determinar que o INSS adote
providências, no prazo de 30 dias, no sentido de que sejam identificados todos os casos
enquadrados nas situações referidas nas alíneas "c" e "g" do mesmo subitem, e ressarcidos
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os valores pagos indevidamente a título de diárias e passagens, bem como os pagamentos
efetuados, a este título, a servidores "nomeados - ou designados - em caráter interino" ou
"nomeados - ou designados - interinamente para responder pelo cargo", sem que estivesse
evidenciado o caráter eventual ou transitório das concessões, a exemplo dos valores
pagos a Marconi Brandão Baiocchi, Augusto Brito Filho, Domingos Trevisan Gomes e
José Maércio Pereira (sub. 11.2.1 desta Instrução c/c o item 82-I.b2 da Instr. de fls.'
203/240);
considerar prejudicada a determinação contida na alínea "d" do subitem 8.2, ante a
superveniência do Decreto n° 1.656/95 que alterou as disposições contidas no Decreto
n° 343/91, atinentes à autoconcessão de diárias (subitem 7.6 da Instrução de fls. 294/301);
reformular a redação da alínea "e" do subitem 8.2, para retirar a expressão "nomeação em
caráter interino", tendo em vista que a Medida Provisória n° 1.573, de 05/05/97 com suas
reedições posteriores, ao alterar a redação do art. 9 0 da Lei n° 8.112/90, passou a prever
a nomeação de servidor para cargo em comissão na condição de interino (subitem 7.4 da
Instrução de fls. 294/301);
reformular a redação da alínea "f' do subitem 8.2 para determinar ao INSS que se
abstenha de promover o pagamento de diárias a servidores quando o respectivo
deslocamento não se caracterizar como eventual ou transitório, conforme exige o art. 58
da Lei n° 8.112/90 para a concessão de diárias (subitens 11.2 desta instrução e 7.5.1 da
Instrução de fls.294/301); e
alterar
a redação da alínea "j" do subitem 8.2, para determinar que o INSS se abstenha
O
de promover a concessão continuada de adicional por serviço extraordinário a servidores,
o que descaracteriza a situação "excepcional e temporária" exigida no artigo 74 da Lei
n° 8.112/90 para a realização de tal pagamento, bem como implica em desobediência às
disposições contidas no artigo 3 ° do Decreto n° 948/93, uma vez não observados os
limites estabelecidos naqueles diplomas legais, atentando, ainda, para as vedações
atualmente impostas pelo Decreto n° 2.030/96, alterado pelo de n° 2.374, de 11/11/97
(subitem 11.1.2 desta Instrução);
g) manter os demais termos da Decisão n° 325/93 recorrida (item 82-1.b3 c/c item 10.1 das
Instruções de fls. 203/240 e 294/301, respectivamente).
II - Considere prejudicado o Pedido de Reexame interposto pela então Secretaria de Administração
Federal-SAF/PR relativamente à determinação constante da alínea "h" do item 8.2 da Decisão n° 325/93, uma
vez que a Medida Provisória n° 1.573, de 05/05/97 com suas reedições posteriores, ao alterar a redação do
artigo 22 da Lei n° 8.460/92, estabeleceu, expressamente, que as diárias pagas em dias úteis sofrerão desconto
correspondente ao auxílio alimentação a que fizer juz o servidor, constituindo, portanto, impositivo legal a ser
observado por toda a Administração Federal (subitem 7.7 da Instrução de fls. 294/301)
III - Determine à CISET/MPAS que faça constar, nas próximas contas do INSS, informações sobre:
o resultado das providências anunciadas pelo INSS, por intermédio do Oficio/INSS/PR/N°
490, de 04/09/97 (em anexo por cópia), visando dar cumprimento à determinação contida no
subitem 8.2, alínea "a-3" da Decisão n° 325/93-Plenário (subitem 6.3 da Instrução de fls.
294/301); e
se foram ressarcidos os prejuízos apurados pelo INSS relativamente ao Contrato n° 21/90,
celebrado com a empresa FERCI, calculados em 327.433,53 UF1Rs, encaminhando, em caso
negativo, a respectiva Tomada de Contas Especial, com os seguintes esclarecimentos, em
qualquer das hipóteses (subitem 10.2.7 desta Instrução):

o,

a) se foram consideradas, no Relatório elaborado em 23/08/96 pela Auditoria Geral em
conjunto com o Núcleo Executivo de Administração Patrimonial-NEAP, as despesas
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realizadas pelas unidades estaduais do Instituto com vistas à instalação, por terceiros, das
placas produzidas pela_ FERCI e outras decorrentes dos problemas verificados na
execução do contrato, e
b) a situação dos produtos fornecidos pela empresa contratada, tendo em vista as notícias
constantes da Nota Técnica n° 177/95, elaborada pela Divisão de Consultoria de
Contratos da Procuradoria-Geral do INSS em 27/12/95 (em anexo por cópia), atinentes
ao recebimento de materiais defeituosos e incompatíveis com as redes elétricas de
unidades locais, à omissão da contratada quanto ao conserto de peças devolvidas e à
recuperação de placas produzidas na gestão do extinto TAPAS; e à permanência de peças
no almoxarifado da empresa, pendentes de instalação

•

IV - Determine o envio de cópia da Decisão que vier a ser adotada, bem como do Relatório e Voto
que a fundamentarem às seguintes autoridades (item 82-TI! da Instrução de fls. 203/240) .
ao Sr Presidente do INSS, para conhecimento e adoção das medidas determinadas
pelo Tribunal,
ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado para
conhecimento;
ao Exmo. Sr Ministro de Estado da Previdência Social, para fins de supervisão
ministerial e adoção das providências que entender cabíveis

•

V - Sejam juntados os presentes autos às próximas contas do INSS, para fins de acompanhamento
da execução das medidas determinadas pelo Tribunal à CISET/MPAS (item 12 desta Instrução)."
O Ministério Público manifesta-se de acordo com a proposta sugerida pela Unidade Técnica
quanto ao pedido de reexame interposto pelo Sr. Gasparin, opinando, no entanto, pelo não provimento do
pedido de reexame formulado pelo ex-Titular da extinta SAF, em face do estabelecido na Lei n° 9.527, de
10/12/97, in verbis: "As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o
servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a proporcionalidade
prevista no § 6°" (fl.388).
Importa consignar, por derradeiro, que foi deferido o pedido de Sustentação Oral formulado
pelo Sr. César Eugênio Gasparin (fl. 202).
, EoRelatório.
VOTO

4i.

Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n° 64/96
— TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor
Ministro Fernando Gonçalves.
Conforme visto, o Egrégio Plenário, com fulcro no art. 189 (renumerado para 195) do RI/TCU,
considerou ilegais vários atos de gestão referentes à efetivação de compras e contratação de serviços,
assinando prazo para que o responsável adotasse providências para o exato cumprimento dos dispositivos
legais aplicáveis à espécie, e fazendo, entre outras, determinações no sentido de se apurar a responsabilidade
por diversas irregularidades envolvendo concessão de diárias e fornecimento de passagens aéreas (Decisão
n° 325/93).
Inconformado com a referida deliberação, o Sr. César Eugênio Gasparin, Presidente do INSS
à época, interpôs pedido de reexame, contestando a maioria das determinações desta Corte de Contas,
C: \ MIN-FG \ MICRO-02 \RELATOR10502559092.D0C-pbRCMLO
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havendo as Unidades Técnicas (SAUDI e i a SECEX), bem assim o nobre órgão do Ministério Público,
analisado exaustivamente os argumentos oferecidos pelo recorrente, conforme descrito no Relatório que
antecede este Voto.
Quanto à alegação de que lhe foi negado o direito de ampla defesa, verifica-se que não assiste
razão àquele ex-Presidente, uma vez que este Tribunal, com fundamento no art. 189 (atualmente, 195) do
RUTCU, proferiu decisão preliminar pela qual determinou ao INSS que adotasse providências com vistas a
apurar responsabilidades pelos fatos que enumerou, "instaurando, inclusive, se necessário, o competente
inquérito administrativo" (fls. 131). De igual modo, a alegada obrigatoriedade da manifestação do Ministério
Público no processo de auditoria não encontra amparo em disposição legal ou regimental, pois, consoante o
art. 81, inciso II, da Lei n°8.443/92 e arts. 118, inciso III e 232 do RUTCU, somente é obrigatória a referida
manifestação nos processos de tomada ou prestação de contas, atos de admissão de pessoal e de concessão
de aposentadoria, reforma e pensão, recurso de revisão, de reconsideração e pedido de reexame.
Embora sejam improcedentes as preliminares, por haverem sido argüidas em peça recursal, não
me parece próprio indeferi-las, tal como sugerem os pareceres.
6.
Quanto ao mérito, verifica-se que, de todas as providências determinadas por este Tribunal
àquele Instituto (subitens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 da Decisão recorrida), as referentes ao subitem 8.1, alíneas "b",
"c", "e", "j" e "n", bem assim ao subitem 8.2, alínea "1", foram objeto do pedido de reexame ora analisado.
Quanto às alíneas "b" (contratação da empresa Brasilconsult Participações S/C Ltda com
dispensa indevida de licitação), "c" (contratação da empresa CRS - Consultorias e Informática Ltda por
inexigibilidade indevida de licitação) e "n" (contratação da empresa VASP para serviços de despachos de
encomendas urgentes, via aérea, com dispensa indevida de licitação) acima referidas, o responsável alegou que
são oriundas de administrações anteriores a sua e que já foram instaurados processos disciplinares com vistas
à apuração das responsabilidades, procedendo-se à revisão dos respectivos instrumentos.
Relativamente às alíneas "e" (aquisição de impressoras à empresa Marco Marcelino & Cia Ltda,
por inexigibilidade de licitação) e "j" ( contratação das empresas Indústrias Villares S.A. para serviço de
manutenção de elevadores por inexigibilidade de licitação ), o responsável não logrou trazer argumentos
suficientes para modificar a posição firmada pelo TCU, visto que não comprovou a premissa básica para a
inexigibilidade de licitação, qual seja, a inviabilidade de competição. Ressalte-se, no tocante à alínea "j", que
constitui entendimento consolidado neste Tribunal a obrigatoriedade do certame licitatório para a realização
de serviços de manutenção de elevadores, consoante se depreende das Decisões n's 448/93-Ata 50/93-P,
645/95-Ata 56/95-P e 419/96-Ata 28/96-P.
Em relação à determinação contida no subitem 8.2, alínea "1", da Decisão recorrida, no sentido
de serem adotadas providências para identificação de todos os servidores nomeados em caráter interino e que
receberam diárias, cujos valores deveriam ser ressarcidos àquela Autarquia, entendo que não houve má-fe dos
dirigentes que as concederam, tendo em vista que o fizeram após consultar a então SAF e obter resposta
afirmativa sobre a possibilidade de conceder as referidas diárias aos "interinos". Da mesma forma, considero
aceitáveis as justificativas apresentadas no tocante ao pagamento de diárias àqueles servidores, lotados nas
regionais do INSS, os quais foram chamados a colaborar na Direção-Geral daquele Instituto. Tampouco se
pode presumir má-fé dos referidos servidores que receberam tais diárias, porquanto, efetivamente, deslocaramse à Brasília e prestaram os serviços para os quais foram convocados.
O que se poderia questionar, ao meu ver, é o fato de que os aludidos afastamentos
9.1
prolongaram-se demasiadamente, o que levou a Unidade Técnica a se posicionar no sentido de que não se
configurou o caráter eventual ou transitório, previsto em lei para a concessão daquelas indenizações. Todavia,
diante das razões apresentadas pelo Sr. Gasparin, entendo que este Tribunal poderá considerar prejudicada
a determinação objeto das alíneas "c" e "1" do subitem 8.2 da Decisão recorrida.
Isto posto, entendo que se deva acolher, em parte, as justificativas apresentadas.
9.2
De ressaltar, ainda, que diversas determinações contra às quais se insurge o ex-Presidente do
INSS devem, realmente, ser suprimidas ou reformuladas, consoante proposto nos pareceres, em face da
superveniência de disposições legais e/ou regulamentares que revogaram os normativos em que se apoiou este
C. \ MIN-FG MICRO-02 \ RELATORIOS\ 02559092 DOC-pbRCMLO
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Tribunal, quais sejam o Decreto n° 1.656/95 (que alterou disposições contidas no Decreto n°343/91, atinentes
à autoconcessão de diárias) e a Lei n° 9.527/97 (que alterou a redação do art. 9°, inciso II, da Lei n° 8.112/90,
permitindo a nomeação de servidor para cargo em comissão na condição de interino).
Isto posto, manifesto minha anuência à proposta da Unidade Técnica, exceto quanto ao:
11.
item I, alíneas "a", "b-2" e "d" (ver item 12 do Relatório), em face das razões expendidas
nos itens 5, 9 e 10 supra;
item II (ver item 12 do Relatório), por entender que se deva conhecer do Pedido de
Reexame impetrado pelo ex-Titular da extinta SAF, para negar-lhe provimento, conforme
propõe o douto Ministério Público.
Destarte, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste
12.
Egrégio Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1998.

ccok, JOSÉ ANT6 IO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Processo n° TC 025.590/92-8, c/ 03 Volumes
Classe de Assunto: V - Pedido de Reexame da Decisão n° 325/93 - Plenário
Interessados: Sr.César Eugênio Gasparin, ex-Presidente do INSS e Sr. Romildo Canhim, ex-Ministro de
Estado Chefe da extinta Secretaria da Administração Federal da Presidência da República
Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social/INSS
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues e Dra. Maria Alzira Ferreira
Unidades Técnicas: i a SECEX e SAUDI
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do Pedido de Reexarne interposto contra a Decisão Plenária n° 325/93, pelo então
Presidente do INSS, Sr. César Eugênio Gasparin, para dar-lhe provimento parcial e, em conseqüência:
8.1.1. tornar insubsistentes as determinações constantes da alínea "f' do subitem 8.1, bem assim das
alíneas "c", "g" e "1" do subitem 8.2 da Decisão recorrida, tendo em vista as razões de justificativa
apresentadas pelo recorrente;
8.1.2. considerar prejudicadas as determinações objeto das alíneas "d" e "e" do subitem 8.2 da Decisão
recorrida, ante a superveniência do Decreto n° 1.656/95 que alterou as disposições contidas no Decreto n°
343/91, atinentes à autoconcessão de diária, e da Lei n° 9.527, de 10/12/97, que alterou a redação do art. 90 ,
inciso II, da Lei n° 8.112/90, permitindo a nomeação de servidor para cargo em comissão na condição de
interino;
8.1.3. dar às alíneas "f' e "j" do subitem 8.2 da Decisão recorrida a seguinte redação:
"f- observe o disposto no art. 58 e seus §§ da Lei n° 8.112/90 na concessão de diárias"; e
"j - cumpra o prescrito no art. 74 da Lei n° 8.112/90, no tocante à prestação de serviços extraordinários";
8.2. conhecer do Pedido de Reexame formulado pelo então Titular da extinta Secretaria de Administração
Federal/PR, Sr. Romildo Canhim, para negar-lhe provimento, tendo em vista o disposto no § 8° do art. 22 da
Lei n° 8.460/92, com a redação dada pela Lei n° 9.527/97;
8.3. manter os demais termos da Decisão recorrida;
8.4. determinar à CISET/MPAS que faça constar, nas próximas contas do INSS, informações sobre:
8.4.1. o resultado das providências anunciadas pelo INSS, por intermédio do Ofício/INSS/PR/N° 490,
de 04/09/97, visando a dar cumprimento à determinação contida no subitem 8.2, alínea "a-3" da Decisão n°
325/93-Plenário; e
8.4.2. se foram ressarcidos os prejuízos apurados pelo INSS relativamente ao Contrato n° 21/90,
celebrado com a empresa FERCI, calculados em 327.433,53 UFIRs, encaminhando, em caso negativo, se
ainda não o fez, a respectiva Tomada de Contas Especial;
8.5. determinar o envio de cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fimdamentam,
ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Previdência Social, ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado, ao Sr. Presidente do INSS e ao Sr. César Eugênio Gasparin;
8.6. juntar os presentes autos às contas do INSS relativas ao exercício de 1998, para fins de
acompanhamento da execução das medidas determinadas nos subitens 8.1.3, 8.3 e 8.4 supra.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Carnpelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo ('ator) e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE III - PLENÁRIO
TC - 016.802/96-9

NATUREZA: Consulta
ÓRGÃO: Câmara dos Deputados
INTERESSADA: Secretaria de Controle Interno da Câmara dos
Deputados
EMENTA: Conhecimento da consulta. Lei n° 8.730/93, artigo 1°, inciso
VII. Declaração de bens e rendimentos. Prazo para o órgão público
guardar as cópias. Possibilidade de utilização de microfilmagem. Caso de
servidor requisitado. Caso de desligamento do servidor. Esclarecimentos.
à

40'

Trata-se de consulta formulada a esta Corte de Contas pela Secretaria de Controle Interno da
Câmara dos Deputados, objetivando o esclarecimento de questões operacionais atinentes a declarações de bens
e rendas entregues por ocupantes de funções de confiança, em atendimento ao contido na Lei n° 8.730/93. A
instrução da 5' Secex foi grafada, no essencial, com os seguintes dizeres .

A consulta preenche os requisitos de admissibilidade, vez que foi requerida em 31.10.96,
quando o Dirigente da Unidade de Controle Interno da Câmara dos Deputados constava do rol de
autoridades com competência para formular consultas a esta Corte, na forma estabelecida pelo inciso VI
do art. 216 do Regimento Interno, vigente à época.
A Lei n° 8.730/93 , art. 1°, define os agentes públicos federais que devem remeter suas
declarações a este Tribunal, por ocasião da posse, no final de cada exercício financeiro e ao afastar-se do
cargo, a saber:
I - Presidente da República;
II - Vice-Presidente da República;
Ministros de Estado;
membros do Congresso Nacional;
V - membros da Magistratura Federal;
VI- membros do Ministério Público Federal;
VII - todos quanto exerçam cargos eletivos e cargos, empregos ou funções de confiança, na
administração direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes da União.
A Instrução Normativa n° 005/94, ao regulamentar no âmbito deste Tribunal a referida Lei,
estabelece que somente os agentes relacionados nos incisos I a VI devem entregar suas declarações a esta
Corte, por meio da unidade de pessoal do órgão a que pertencem. As declarações dos servidores abrangidos
pelo inciso VII ficam arquivadas na unidade de pessoal à disposição dos órgãos de controle interno e
externo.
Dessa forma, os órgãos de pessoal vêm se deparando com um grande volume de documentos,
o que segundo afirmação procedente de várias delas, têm gerado sérios transtornos administrativos ante a
carência de recursos humanos e materiais disponíveis e até de espaço para arquivamento.
As questões levantadas pela Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados, a
seguir enumeradas, representam tentativa no sentido de equacionar o referido problema e, a nosso ver,
devem ser analisadas, no âmbito desta Corte de Contas, sob a perspectiva da operacionalidade, sem contudo
perder de vista os aspectos relativos à legalidade.
MIN-HGS-455 C:DOCUMENTOS/DOCS:01 680296
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Questão 1
1) Qual o prazo que fica obrigado o órgão público a guardar, em seu poder, as cópias das
declarações de bens e rendimentos dos servidores?
A Lei n°8.730/93 não define os prazos para guarda das declarações de bens e rendas.
A Instrução Normativa n° 05/94, ao regulamentar a referida Lei no âmbito deste Tribunal,
remeteu o disciplinamento dos aspectos relacionados a análise e guarda das declarações de bens e rendas
a portaria a ser expedida pelo Presidente.
Entretanto a Portaria n°132/94 -GP "que dispôs sobre os procedimentos para recebimento,
análise e guarda das declarações de bens e rendas" neste Tribunal estabeleceu que os processos e
documentos após a tramitação ficarão arquivados temporariamente nesta 5° SECEX que, em conjunto com
a Secretaria-Geral de Administração-SEGEDAM em época oportuna proporiam à Presidência a forma de
arquivamento definitivo.
O disciplinamento no âmbito deste Tribunal da forma de arquivamento dos referidos
documentos compreenderá também o prazo que devem permanecer arquivados, e balizará a atuação dos
demais órgãos que, por força da Instrução Normativa TCU n° 05/94, têm a incumbência de receber e
arquivar as declarações de bens e rendas. Até o momento, todavia, não foi instituído o referido normativo,
tendo em vista que os processos constituídos a partir das declarações de bens e rendas referentes ao anobase - 1993 (primeiro exercício trabalhado) não tiveram sua análise concluída, vez que foram sobrestados
por Decisão desta Corte. Registre-se que o universo de declarações referentes aos anos-base de 1993, 1994,
1995 e 1996 representa um grande volume de documentos que, brevemente, irá nos exigir mais espaço para
arquivamento.
Trata-se de um aspecto de racionalidade administrativa, pois operacionalmente é impossível
manter esse volume de papel por longos anos abarrotando os arquivos no TCU e nas unidades de pessoal.
Assim, considerando que a legislação específica não dispôs sobre o assunto, buscamos
analogia em outras legislações, embora com fins distintos:
a) Código Tributário Nacional - Lei n° 5. 172/66 - art. 174 - estabelece que a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Por conseguinte, o contribuinte é obrigado a guardar a documentação relativa às informações declaradas
pelo mesmo prazo, bem como a Secretaria da Receita Federal destrói a declaração mantida em seu poder
após esse período; observe-se que o TCU utiliza cópia da mesma declaração apresentada à SRF para fins
de imposto de renda;
b) A Lei n°8.429/92 que "dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos
de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração direta,
indireta ou fundacional e dá outras providências" define no art. 23 que as ações destinadas a levar a efeito
as sanções previstas na mesma podem ser propostas:
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão, ou de
função de confiança;
dentro do prazo prescricional previsto em lei especifica para faltas disciplinares puníveis
com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
c) A Lei n°8.112/90 que "dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União das autarquias e das fundações públicas federais" estabelece no seu art. 142 os prazos prescricionais
para as ações disciplinares contra os servidores públicos. Observe-se que o maior prazo prescricional é de
5 (cinco) anos e se refere às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade
e destituição de cargo em comissão.
A Legislação citada, s.m.j., é a que mantém maior correlação com o assunto em tela.
A primeira, Lei 5.172/66, é aplicada, no âmbito da Fazenda Pública Federal à declaração
apresentada para fins de imposto de renda que, de acordo com a IN TCU 05/94, é o documento adotado pela
MIN-HGS-455\ C:DOCUMENTOS/docs:01680296

2

-45-

•

•

g

Sedo
c
usi`if\j
•
tto Piouto
fflertit
seate kácia
-

,

(

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

TCU para a prestação das informações de que trata a Lei 8.730/93.
A segunda norma (Lei n° 8.429/92) trata dos casos de enriquecimento ilícito de agentes
públicos, estabelecendo as penas para as práticas que especifica. Ora, a nosso ver, o fim a que se destina
a apresentação da declaração de bens e rendas não é outro senão o de submeter ao controle do Tribunal de
Contas da União as variações de patrimônio dos agentes públicos para que o órgão de controle
confrontando tal variação com as rendas auferidas no mesmo período identifique indícios de enriquecimento
ilícito e promova as ações administrativas na sua esfera, representando ao Ministério Público para que este
adote as medidas cabíveis no que se refere às infrações civis e penais.
Por último, a Lei 8.112/90 estabelece prazo prescricional para a ação disciplinar contra o
servidor público, ação esta que é requisito essencial para apuração e punição administrativa de agentes.
Tendo em vista que todos os prazos estabelecidos nos instrumentos legais acima são
uniformes e de 5 (cinco) anos, entendemos que o Tribunal de Contas da União deverá orientar as unidades
de pessoal dos diversos órgãos incumbidas da guarda de declarações de bens e rendas, bem como a 5°
SECEX (unidade técnica responsável pelo recebimento, análise e guarda das referidas declarações no
âmbito de sua Secretaria) no sentido de que sejam as declarações de bens e rendas de que trata a Lei n°
8.730/93 arquivadas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que ocorreu a obrigação de sua entrega, desde que não tenham sido detectadas
irregularidades tanto no cumprimento da obrigação de entrega por parte da autoridade ou servidor quanto
no que se refere ao seu conteúdo.
Questão 2
2) Há obstáculo ou impedimento legal para que essas declarações sejam microfilmadas pelo
órgão depositário?
A nosso ver não.
A Lei n° 5.433, de 08.05.68, que regula a microfilmagem de documentos oficiais e
particulares estabelece que os filmes e as cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes produzirão os
mesmos efeitos legais dos documentos originais em juízo ou fora dele.
O órgão que optar pela microfilmagem deve obedecer às normas. estabelecidas pelo Decreto
n°1.799, de 30.01.96, que regulamenta a referida Lei.
Questão 3
3) Em se tratando de servidores requisitados, a quem caberá a obrigatoriedade de cobrança
das declarações de bens e rendas?
Entendemos que cabe ao órgão onde o servidor está exercendo o cargo, no momento da
entrega da declaração. Essa medida visa facilitar ao servidor o cumprimento dessa obrigação. Aliás, essa
obrigação decorre do exercício do cargo ou função que o servidor ocupa. Se o mesmo foi requisitado para
ocupar um determinado cargo ou função em outro órgão, o correto é que ele entregue a declaração no órgão
onde está em exercício.
Questão 4
4) Havendo desligamento do servidor, poderá o órgão público somente proceder ao
pagamento das verbas remanescentes quando este efetuar a entrega da cópia da declaração de bens e
rendas?
Não. Tal procedimento configuraria a aplicação de sanção não prevista em lei. Ademais, o
vencimento tem caráter de retribuição pecuniária pelo trabalho. Dessa forma, não é legal adotar a
suspensão de pagamento como uma medida punitiva.
Concluindo, propomos sejam os autos submetidos à apreciação deste Tribunal, afim de ser
respondida à consulente:
1) a declaração de bens e rendas deverá ficar arquivada tanto neste Tribunal quanto nas
unidades responsáveis pelo recebimento e arquivamento, nos termos da IN TCU n° 005/94, pelo prazo
MIN-FIGS-455 \ CDOCUMENTOS/docs:01680296
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mínimo de 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu
a obrigação de sua entrega, excetuadas aquelas que tenham apresentado alguma irregularidade. Dentro
desse prazo deverão as declarações ser processadas e analisadas;
não há impedimento legal para a Microfilmagem das declarações de bens e rendas. A Lei
n°5.433, de 05.08.68, que regula a microfilmagem de documentos oficiais e particulares estabelece que os
filmes e as cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes produzirão os mesmos efeitos legais dos
documentos originais em juízo ou fora dele. Deverá, entretanto, o órgão que optar pela microfilmagem
obedecer às normas estabelecidas pelo Decreto n°1799, de 30.01.96, que regulamenta a citada lei.
o servidor requisitado deve entregar a sua declaração no órgão onde está em exercício,
ao qual caberá a obrigatoriedade de sua cobrança.
não se aplica a suspensão de pagamento de vencimentos ou outras vantagens, a servidor
ou ex-servidor que está inadimplente com a obrigação de entrega da declaração de bens e rendas" (fls. 6/9).
É o relatório.
VOTO

•

Observo, inicialmente, que as ações decorrentes da constatação de enriquecimento ilícito de
agente público podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão, ou de função de confiança (Lei n° 8429/92, artigo 23, item I).
Destarte, entendo que dentro desse prazo as cópias das declarações devem ser conservadas e,
após, as que contenham irregularidades e as que ainda não tenham sido processadas e analisadas
Quanto à questão 2, não vejo óbice à utilização de microfilmagem nas atividades em tela, por
haver amparo legal, conforme instrução parcialmente reproduzida no Relatório que antecede este Voto
Relativamente à questão n° 3, concordo, também, com o parecer emitido pela Unidade Técnica,
pois o servidor requisitado está momentaneamente ligado ao órgão que o requisitou
Finalmente, em relação ao desligamento do servidor e pagamento de verbas remanescentes,
entendo, do mesmo modo, que assiste razão à Secretaria, atento à proteção dispensada aos vencimentos pelo
ordenamento jurídico (CPC, artigo 649, IV).
Assim, VOTO no sentido de que este Colegiado Pleno adote a decisão que ora submeto à sua
deliberação.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 1 4 de outubro de
1998

HUMBERT e GUIMARÃES SOU O
Ministro-Relator
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Processo n°: TC 016.802/96-9
Classe de Assunto: III - Consulta
Interessada: Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados
Órgão: Câmara dos Deputados
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 5' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente consulta para responder à interessada que:
8.1.1 - as declarações de bens e rendas deverão ficar arquivadas tanto neste Tribunal quanto nas unidades
responsáveis pelo recebimento e arquivamento, nos termos da IN TCU n° 005/94, pelo prazo mínimo de 05
(cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu a obrigação de
sua entrega, não se aplicando esse prazo àquelas que tenham apresentado alguma irregularidade e às que não
tenham sido processadas e analisadas, que deverão, então, permanecer no órgão, até solução das questões
pendentes;
8.1.2 - não há impedimento legal para a microfilmagem das declarações de bens e rendas; a Lei n° 5.433,
de 05.08.68, que regula a microfilmagem de documentos oficiais e particulares estabelece que os filmes e as
cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes produzirão os mesmos efeitos legais dos documentos
originais em juízo ou fora dele; deverá, entretanto, o órgão que optar pela microfilmagem obedecer às normas
estabelecidas pelo Decreto n° 1799, de 30.01.96, que regulamenta a citada lei;
8.1.3 - o servidor requisitado deve entregar a sua declaração no órgão onde está em exercício, ao qual
caberá a obrigatoriedade de sua cobrança;
8.1.4 - não se aplica a suspensão de pagamento de vencimentos ou outras vantagens, a servidor ou exservidor que está inadimplente com a obrigação de entrega da declaração de bens e rendas;
8.2 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à interessada;
8.3 - arquivar o presente processo.
Ata IV 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe IV — Plenário
TC-400.019/97-3
Natureza: Tomada de Contas Especial
Responsáveis: SEMARCO Ltda., Cuirico Waldir Garcia e Varcelo
Y. Castro
Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Ementa: Tomada de Contas Especial. Não compete ao TCU julgar
prejuízo causado por descumprimento de cláusula contratual por
terceiro sem a participação de agente público. Arquivamento por
ausência de pressuposto de constituição.
Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Companhia Nacional de
Abastecimento — CONAB em nome da empresa SEMARCO Ltda. e de seus sócios-proprietários, Cuirico
Waldir Garcia e Varcelo Y. Castro, em decorrência de perdas de 29.683 kg de sorgo granífero e de
20.906 kg de arroz em casca e do pagamento indevido de armazenagem sobre os produtos extraviados.
Em 19.05.86, a Companhia de Financiamento da Produção — CFP, já extinta, por seu
mandatário Banco do Brasil S.A., assinou com SEMARCO Ltda., representada por seus sócios logo
acima mencionados, contrato de depósito, por instrumento particular, por prazo indeterminado. No
referido pacto, figurando como depositante a CFP e como depositária SEMARCO Ltda., os Srs. Cuirico
Waldir Garcia e Varcelo Y. Castro subscreveram o instrumento como responsáveis solidários.
O item II das condições estipuladas no contrato de depósito firmado estabeleceu que,
recebido o produto, o depositário passaria recibo de depósito ao depositante, constituindo dito recibo
parte integrante do referido contrato.
•

4.
Das demais condições ajustadas no citado instrumento, cabe salientar, além da obrigação
de o depositário restituir o bem depositado na mesma quantidade e condições técnicas ou ressarci-lo em
espécie pelo melhor preço de mercado, à data em que deveria ter sido entregue, aquela que definia que
ficariam os depositários suscetíveis ao pagamento de multa moratória de 1% ao mês, calculada sobre o
valor do aludido produto, a contai - de sua exigência pelo depositante.
As normas da CFP, vigentes à época, admitiam quebra técnica de armazenagem de 0,15%
ao mês e quebra por perda de umidade, quando comprovada pelo depositário. Persistindo tais quebras, o
depositante procederia ao seu abatimento do quantitativo do produto depositado a ser restituído.
Assim, na vigência do contrato de depósito acima referido, ao ser a SEMARCO Ltda.
solicitada a entregar os bens, na forma estabelecida no contrato, restituiu ao depositante quantidades
inferiores de arroz em casca e de sorgo granífero, depois de efetuados os descontos mencionados no item
5 retro. Além disso, no decorrer do período de armazenagem tratado, e antes de constatada a mencionada
diferença, o depositante pagou ao depositário tarifas mensais, a titulo de contraprestação do serviço
contratado. Diante da situação, portanto, e respaldada pelo contrato de depósito firmado entre depositante
e depositátio, houve a cobrança por parte do depositante, nos termos previstos no citado instrumento.

Ig)

Após a instrução inicial dos autos, foi feita a citação da SEMARCO Ltda., na pessoa de
seus representantes legais, tendo sido apresentadas as competentes alegações de defesa.
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Em nova instrução, detectou a Unidade Técnica lacunas que comprometeriam o regular
desenvolvimento do processo, razão pela qual optou a SECEX/MS pela realização de inspeção na
Superintendência Regional da CONAB para obtenção dos necessários esclarecimentos.
Colhidas, então, as informações e examinadas as alegações de defesa apresentadas pela
SEMARCO Ltda., concluiu a SECEX/MS que os cálculos de perdas e de tarifas mensais pagas
mensalmente à depositária feitos pela CONAB, sucessora da CFP, encontravam-se corretos, não sendo,
consequentemente, procedentes os argumentos apresentados em resposta à citação. Consignou a instrução
acerca das de tais argumentos:

•

"9. As alegações do responsável para justificar a perda do arroz são, basicamente, as
seguintes (fls. 431/32): que houve troca de urna pilha de arroz da safra de 1986/87 para a safra
1987/88, quando a CFP e/ou Conab, sem a presença de representante da Semarco, renumerou os
blocos existentes no armazém, gerando um novo mapa de localização do produto; como consequência,
o produto teria saído do quantitativo da safra 87/88 (fl. 443); que teria que ser feita a análise em
conjunto das duas safras; que, de acordo com os cálculos, por peso, apresentados à fl. 432, a quebra
verificada estaria dentro dos limites aceitáveis analisando-se conjuntamente as duas safras."
A Unidade Técnica refutou em sua análise todos os pontos suscitados pela SEMARCO
Ltda., concluindo, inclusive, a partir de exames feitos durante a inspeção, de que não havia prova da
troca de safra e, portanto, estaria desmotivada a análise em conjunto das duas safras.
Prosseguiu a instrução construindo raciocínio em que, ainda que admitida a alegada troca
de safra, permaneceria a perda em armazenagem. Mencionou, ainda, que o principal agravante da quebra
verificada foi a ausência de volumes, enquanto que a SEMARCO referiu-se exclusivamente a peso. E que
normativo interno da CONAB que regulava a matéria não deixava dúvidas sobre o tratamento a ser
adotado.
No tocante à perda de sorgo granífero, as alegações de defesa registram que se deu em
razão de desintegração da sacaria provocada por ataque de ratos agravada pela chuva, proporcionando,
assim, que o produto ficasse em contato com o piso, deteriorando-se. Além disso, questionam os valores
encontrados para a referida perda, apresentando cálculos diferentes e resultados consubstanciados em
números inferiores.
A análise feita pela Unidade Técnica concluiu pela incapacidade de as alegações de defesa
mencionadas justificarem à perda de sorgo granífero, salientando que "a Armazenadora possui o dever
contratual de providenciar o expurgo, polvilhamento, pulverização e outras medidas necessárias a
resguardar a integridade dos produtos armazenados. Como consequência, se o ataque de ratos provocou a
perda do produto, foi por falta de cuidados dos responsáveis". Quanto ao cálculo do valor da perda,
registrou, com propriedade, que os números apresentadas na defesa são inconsistentes.
No tocante ao mérito desta Tomada de Contas de Especial, a SECEX/MS e o Ministério
Público opinaram pela rejeição da defesa apresentada com a abertura de novo prazo para recolhimento
dos valores devidos.
É o Relatório.
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II - VOTO

A presente Tomada de Contas Especial foi instaurada pela CONAB em razão de
descumprimento de cláusula prevista em Contrato de Depósito assinado entre a já extinta Companhia de
Financiamento da Produção — CFP, representada pelo Banco do Brasil como seu mandatário, e a empresa
SEMARCO Ltda para armazenamento de produtos agrícolas
A matéria contida nos autos proporciona, mais uma vez, que se possa examinar assunto de
2.
grande relevância, qual seja, a competência deste Tribunal.
O Contrato de Depósito acima mencionado contém dispositivos que criam direitos e
3
obrigações para contratante e contratado, estabelecendo, inclusive, os cuidados que o depositário deve
tomar com a mercadoria armazenada, bem como prazos em que os bens depositados deverão ser entregues
ao depositante quando solicitado
Tais dispositivos são claros ao definir como serão reguladas as relações contratuais entre
depositante e depositário, encerrando, portanto, um ato jurídico perfeito No referido instrumento
obrigações e direitos são previamente estabelecidos, bem como são definidas as regras para que seja
executado o contrato de depósito
Temos que os pressupostos de constituição e operacionalização do contrato em foco foram
seguidos regularmente pelo Banco do Brasil, na qualidade de mandatário da extinta CFP, cabendo ressaltar
que não há nos autos qualquer registro ou, simplesmente, indício que caracterize ação ou omissão dolosa
ou, até mesmo, culposa por parte dos funcionários daquele Banco, da CFP ou da CONAB, que sucedeu a
citada Companhia. Assim, o descumprimento de dispositivos contratuais por parte da SEMARCO Ltda.
caracteriza um ato estritamente voluntário, sem qualquer participação do depositante. Logo, o prejuízo
decorrente do já referido inadimplemento de obrigação contratual foi causado exclusivamente por terceiro,
sem vinculo com a Administração Pública

•

Oportuno, no momento, ressaltar que, conforme definido no art. 71, inciso II, da
Constituição Federal, o Tribunal tem, dentre suas competências, a de "julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público". Resta definir,
portanto, se o prejuízo causado ao erário federal em razão do descumprimento do dispositivo contratual
aqui tratado enquadra-se em algumas das hipóteses consignadas no texto constitucional.
Importante mencionar que, em Sessão Plenária realizada em 11.02.98, relatei processo que
tratava de Tomada de Contas Especial instaurada pela CONAB em razão, também, de inadimplemento de
obrigações pactuadas em contrato. Naquela oportunidade, trouxe aos nobres pares o meu entendimento
acerca da matéria, tendo restado assente que em tais situações, em não havendo a participação de pessoa
com vínculo com a Administração Pública na geração do prejuízo imputado ao erário federal, portanto,
sem a ocorrência de ato ilícito de agente público, consubstanciar-se-ia a hipótese de ausência de
pressuposto de constituição do processo (TC 625.024/97-4, Decisão n°031/98 — Plenário).
No referido caso, discutiu este Colegiado se estariam presentes as premissas indicadas na
parte final do dispositivo constitucional mencionado no item 6 retro, concluindo por entender não se tratar
de perda ou extravio ali referidos. Tampouco caracterizar-se-ia como a irregularidade ali indicada, haja
3
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vista que não constavam daqueles autos elementos que indicassem a ocorrência de ilegalidade na
celebração do contrato, o que o tornaria passível de nulidade.
Como naquela Tomada de Contas Especial, nesta verifica-se o descumprimento de
9.
disposições acordadas por meio de contrato, representando, como já enfatizado, um ato jurídico perfeito.
Logo, temos no presente caso, a exemplo do TC 625.024/97-4, a quebra do convencionado em uma
transação estritamente comercial, tornando, portanto, descabida a instauração de TCE por falta de
pressuposto legal para a sua constituição, uma vez que casos da espécie não se inserem dentre as
competências desta Corte.
No exame dos fatos que ensejaram a constituição deste processo, verifico que estão
10
presentes os pressupostos da inexecução do contrato, ou seja, a violação do pactuado, o nexo de
causalidade entre o comportamento ilícito do depositário e a configuração de prejuízo ao depositante
Como consequência, não resta outra alternativa à CONAB a não ser adotar uma atitude ativa no sentido
de reaver o prejuízo
Consta dos autos notícia de que a CONAB adotou a via judicial para reaver o prejuízo,
11
sendo a Ultima informação no sentido de que a ação de depósito proposta contra a SEMARCO Ltda., que
tramita perante a 3' Vara Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, foi julgada procedente, encontrandose o processo em fase de execução de sentença.
Em resumo, entendo que, neste caso concreto, o que realmente compete a esta Corte de
Contas é examinar a conduta dos agentes do Banco do Brasil e da CONAB, como sucessora da CFP,
responsáveis pelo pactuado. Busca-se, assim, verificar se houve dolo ou culpa de algum funcionário para
que, no caso de alguma ação ou omissão injustificada, seja promovido o rápido e eficaz acerto, com as
respectivas punições, caso cabíveis. Pelos autos, ficou demonstrado que foram adotadas as devidas
providências tanto administrativas como judiciais para reaver o montante questionado.

•

Recordo, por fim, que, além do processo mencionado no item 7 acima, relatei matéria
assemelhada no TC 249.071/94-0, tendo decidido a r Câmara pelo arquivamento daquela TCE por
ausência dos pressupostos legais para sua constituição (Decisão n° 97/96 — r Câmara). Naquela assentada,
manifestei o entendimento de que, no caso de dano decorrente de responsabilidade contratual, a
indenização é pacífica, não sendo necessária a instauração de processo de tomada de contas especial, uma
vez que inexistem os pressupostos previstos no art. 8° da Lei n° 8.443/92.
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 14 de outubro
de 1998.

MAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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Processo TC n°400.019/97-3
Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas Especial
Responsáveis: SEMARCO Ltda., Cuirico Waldir Garcia e Varcelo Y. Castro
Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo de Vries Marsico
Unidade Técnica: SECEX/MS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 1°, inciso I, da
Lei n° 8.443/92 c/c art. 163 do Regimento Interno, DECIDE arquivar o presente processo ante à ausência
de pressuposto de constituição, em face de ter sido proposto perante terceiros que causaram prejuízo à
Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB, decorrente de descumprimento de cláusula contratual,
legitimamente acordada, sem que tenha ocorrido ato ilícito de agente público.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
11.2 Ministro que votou com ressalva: José Antonio Barreto de Macedo.

•

•

SARAIV
nte em ex cicio

ADI-IËMAR PALA ir, I GHISI
Ministro- elator

—53-

•

Tribunal de Contas da União

tottro:1,7 Amos
(C. cY*l) x 'tjle
Oen"
texa
See"

1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe V - Plenário
TC-011.932/97-0
Natureza: Relatório de Auditoria
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3' Região
Ementa: Auditoria realizada objetivando conhecer e avaliar a
sistemática de recebimento, análise e guarda das declarações de
bens e rendas de que trata a Lei n° 8.730/93 e a IN/TCU n°
005/94.Determinação. Fixação de prazo para o exato cumprimento
à referida Lei, sob pena de nulidade, no que concerne a omissão da
entrega das declarações quando da tomada de posse.
Encaminhamento de cópia do Relatório do Voto e da Decisão, bem
como do Relatório de Auditoria ao TRT-3" Região. Juntada dos
autos às contas relativas a 1998.
Cuidam os autos de Relatório de Auditoria realizada pela 5a SECEX objetivando conhecer e
avaliar a sistemática utilizada pelo TRT da 3' Região, para recebimento, análise e guarda das declarações
de bens e rendas, de que trata a Lei n° 8.730/93 e a IN/TCU n° 005/94
De inicio constatou a Equipe que o Órgão, no recebimento das declarações, não está
2.
observando as determinações consignadas na Resolução Administrativa TRT/3 n° 77/94, pois tem deixado
de apor o carimbo de recebimento no local correto, ou quando apõe o faz em local incorreto, o que
dificulta os trabalhos dos órgãos envolvidos no controle desses documentos.
Constatou, também, que a análise realizada pela Unidade é inconsistente, pois são
3
identificadas somente as declarações sem assinatura, incompletas e aquelas remetidas por meio magnético,
sendo que as diligências com vistas a corrigir as falhas são feitas mediante contato telefônico.
Prosseguindo afirma que, após analisarem a listagem dos servidores comissionados,
4
verifica-se a existência de várias omissões e entrega de declaração de posse em data posterior ao ato,
situação esta confirmada pelo próprio Órgão, conforme respostas a diligências realizadas pela Unidade
Técnica
De acordo com a Equipe, o atraso na entrega da declaração por si só não traz nenhuma
implicação. Entretanto, a não entrega da declaração no ato da posse no cargo em comissão implica na
nulidade do ato desde a origem conforme preceitua o art. 3 0 , da Lei n° 8.730/93:
"Art. 3° A não apresentação da declaração a que se refere o art. 1°, por ocasião da posse,
implicará a não realização daquele ato, ou sua nulidade, se celebrado sem esse requisito essencial."
Verificou, também, a Equipe que o TRT dispensou dessa exigência os servidores ocupantes
das funcões comissionadas FC1 a FC5, entre os quais estão cargos importantes, como é o caso dos
ordenadores de despesas e dos membros de comissões de licitações, contrariando a Lei n° 8730/93.
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Com relação às declarações dos juízes, consigna a Equipe que compete à Secretaria-Geral
da Presidência do TRT exercer o controle sobre tais documentos. A exemplo das declarações dos demais
servidores, as diligências para sanear as falhas nas declarações são realizadas mediante contatos
telefônicos. Além disso, a forma como as mesmas estão sendo encaminhados ao TCU tem dificultado os
trabalhos da Unidade Técnica, sem contar que leva seis meses para ser encaminhada ao Controle Interno.
Após constatar a existência de outras falhas, ressalta a Equipe que a Secretaria-Geral da
Presidência não dispõe de espaço físico exclusivo para o processamento das declarações, nem foi
constatada nenhuma providência com vistas a resguardar o sigilo das informações consignadas nas
declarações, conforme determina o art. 10. da IN-TCU N° 005/94.
A respeito da atuação da unidade de controle interno, ressalta a equipe que aquela unidade
sente também dificuldades em controlar as declarações de que trata a legislação específica, pois, no que
pertine aos exercícios de 1994 e 1995, o exame das declarações foi feito por amostragem e somente em
1996 abrangeu todas as declarações. Além disso, os exames realizados são incipientes, pois foi detectada
pela Equipe a existência de declarações com incompatibilidade entre a variação patrimonial e a renda
declarada e de declarações incompletas, sem que tenha o controle interno adotado qualquer providência.
Segundo a Equipe, dentre outros problemas, foi detectada a anexação de declarações de
bens e rendas nos processos de aposentadoria dos magistrados, prática que põe em risco a segurança das
informações contidas nos referidos documentos e não existe base legal ou regulamentar para tal
exigência.
Em seguida, a Equipe passa a discorrer sobre as FALHAS E/OU IRREGULARIDADES
detectadas, conforme abaixo transcrito:

•

"6.1 Autuação das declarações recebidas pela Unidade de Pessoal, sem os elementos de
identificação necessários e sem a assinatura do funcionário responsável.
6.2 Não adoção de meios formais para realização de diligências, por parte da Secretária-Geral
da Presidência e Unidade de Pessoal, relativas à omissão de entrega da declaração de bens e rendas
exigidas pela Lei n° 8.730/93, bem como ao saneamento das impropriedades verificadas.
6.3 Análise preliminar insatisfatória no que concerne a verificação de conformidade dos dados e
informações constantes das declarações de bens e rendas dos servidores comissionados.
6.4 Formalização de atos de posse ou entrada em exercício de servidores em débito com a
entrega da declaração de bens e rendas em desacordo com o disposto no art. 3° da Lei n° 8.730/93, e
inciso I do art. 3° da IN TCU n° 005/94.
6.5 Omissão de 37 (trinta e sete) servidores na entrega da declaração referente ao ajuste anual e
de 08 (oito) servidores referente a declaração de afastamento, contrariando o art. 10 da Lei n° 8.730/93.
6.6 Inexistência de normas internas com relação a procedimentos de segurança para preservar o
sigilo das informações e dados constantes das declarações de bens e rendas.
6.7 Dispensa do cumprimento do dever de entregar a declaração de bens e rendas por parte de
1.505 (um mil quinhentos e cinco) servidores detentores de cargos e funções comissionadas, FC-1 a
FC-05, de acordo com oficio constantes do anexo 11, contrariando o inciso VII do art. 1° da Lei n°
8.730/93.
6.8 Inexistência de espaço físico exclusivo para o recebimento, análise e guarda das declarações
nos setores envolvidos com o processamento dos documentos, pondo em risco o sigilo das
informações ali contidas.
6.9 Não encaminhamento ao TCU, por parte da Secretaria-Geral da Presidência, de cópia das
declarações referentes aos atos de posse dos magistrados em desacordo com o art. VI da IN TCU n°
005/94.
\\Min-ag_423 \trabalho\01193297 doe
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6.10 Não cobrança das declarações de afastamento dos magistrados, por parte da SecretariaGeral da Presidência, exceto nos casos de aposentadoria, contrariando o inciso II do art. 3° da IN-TCU
n° 5/94.
6.11 Inexistência de registro documental da análise da compatibilidade que deve ser realizada pelo
Controle Interno nas declarações de bens e rendas dos servidores comissionados a que alude o inciso
VII do art. 1° da Lei n°8.730/93.
6.12 Declarações de bens e rendas incompletas e sem assinatura nas pastas de arquivo dos
servidores comissionados.
6.13 Não fiscalização por parte do Controle Interno, nos setores envolvidos no processamento
das declarações de bens e rendas, quanto ao cumprimento da exigência de entrega das declarações nos
casos de posse, ajuste anual e afastamento, conforme determina o art. 5°, parágrafo único da IN_TCU
n° 005/94.
6.14 Cópia de declarações de bens e rendas inseridas em processos de aposentadoria,
comprometendo a segurança das informações nelas contidas."
Em razão de tais falhas, propõe a Unidade Técnica o seguinte encaminhamento:
"7.1.1. Firme entendimento de que é dispensável a apresentação da declaração de bens e rendas
de que trata os incisos I e II do art. 3' da IN-TCU n° 005/94, nos casos em que o servidor ou
autoridade se afasta de um cargo ou função comissionada para, no âmbito do mesmo Órgão, assumir
outro, desde que ambos estejam abrangidos pela exigência de apresentação de declaração de bens e
rendas e que o servidor esteja em dia com a referida obrigação.
7.1.2. Determine à 2' SECEX que promova o reexame do Manual de Concessões de
Aposentadorias, com vistas à exclusão da exigência de juntada de cópia da declaração de bens e rendas
no processo de pedido de aposentadoria dos servidores públicos dos órgãos integrantes da clientela
desta Corte de Contas, face a inexistência de amparo legal e por comprometer a salvaguarda de
informações e dados protegidos pelo instituto legal do sigilo fiscal.
7.1.3. Determine ao Tribunal Regional do Trabalho da 3' Região que adote as seguintes
providências:
a) adote procedimentos formais para a realização de diligência de cobrança e saneamento das
declarações de bens e rendas, mantendo o registro de controle nos setores competentes;
b)passe a exigir dos servidores comissionados a declaração de bens e rendas no ato da posse ou
entrada em exercício, conforme estabelece o art. 1° da Lei 8.730/93;
adote as medidas necessárias para salvaguardar o sigilo das informações constantes das
declarações de bens e rendas, conforme determina o art. 10 da IN-TCU n° 005/94, bem como crie
mecanismos de segurança para o manuseio e tramitação dos documentos;
promova a cobrança das declarações de bens e rendas dos servidores de cargos comissionados
FC-01 a FC-05, de acordo com o inciso VII do art. 1° da Lei n° 8.730/93, e Decisão n° 189/95-TCUPlenário, de 10.05.95;
passe a encaminhar ao TCU cópia das declarações de bens e rendas dos magistrados entregue
por ocasião da posse, em cumprimento ao art. 6° da IN-TCU n° 005/94;
O promova a cobrança, para encaminhamento ao TCU, das declarações de bens e rendas dos
magistrados, em todas as modalidades de afastamento, conforme inciso II do art. 3° da IN-TCU n°
005/94;
promova o saneamento das não-conformidades encontradas nas declarações dos servidores
comissionados Maria Eulina Rodrigues do Amaral, João Godoy da Silveira, Luiz Gonzaga Perdigão,
José Mozart Júnior, Cristiane de Oliveira Andrade e Jilvan dos Santos Costa e de outros que se
encontrem em idêntica situação;
adote as medidas necessárias para que a Unidade de Controle Interno fiscalize o cumprimento
da exigência da entrega das declarações de bens e rendas dos servidores abrangidos pela Lei n°
8.730/93, de acordo com o art. 5° parágrafo único da IN-TCU n° 005/94;

12.
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i) adote as providências necessárias para a cobrança das declarações dos servidores inadimplentes,
no período de 1994 a 1997, abaixo relacionados.

- Servidores omissos quanto à entrega da declaração referente ao ajuste anual:
N" DE
MATRÍCULA

NOME

•

308332048804
308356
30834132
308323508640
30831403
30832394280
3083758
30834506
3083749
30832414475
30833889
30834644
3083584
3085210
3083239432
30834529
30832032559
30832393844
30831946
30832414463
3083804
3083730
30832414480
30832220769
30832414832
30833780
30832394322
3083449
30832114808
3083884
3083714

01- Antônio Figueiredo
02 - Aparecida Maria Palhares
03 - Carlos Eduardo Silva Fonseca
04 - Cicero Dumont Filho
Claúdia Aleixo de Proença Doyle
Claudio Pimenta Brant
07 - Cristiana de Oliveira Andrade
08 - Darcy Antenor de Castro
09 - Denise Vasconcelos Guimarães
10 - Fernando Antonio Roque de Chalup
11 - José Sylvio Lopes Cançado
12 - Marcus Cesar Amorim Coelho
13 - Maria Jose de Araújo
14 - Nadja Maria Prates Publio
15 - Nilson Lázaro Trindade
16 - Renata Maria Safe de Andrade Carneiro
17 - Ricardo Vasconcellos Moreira da Rocha
18 - Elio Lage
19 - Enzo Giovanni Barbieri
20 - Eva Miquelino
21 - Guilherme Augusto de Araújo
22 - Henrique Olegário Pacheco
23 - hamar Hipólito Cavalcanti
24 - Lucia Helena Guimarães Borges
25 - Márcio Rocha de Azevedo Branco
Maria Eulina Rodrigues do Amaral
Maria Helena Santos Longo
28 - Michel Francisco Melin Júnior
29 - Roosevelt Pacheco de Oliveira
30- Rosana Moreira Bruschi
31 - Sandra Pimmentel Mendes
32 - Sebastião Vieira Martins Neto
33 - Sérgio Marcus de Andrade Savassi
34 - Sérgio Melo Houri
Unias Silva
Vanessa Miranda Oliveira
37 - Wander Tanure

30832414883
30832394378
30831650
30833041
30833304

ANO-BASE
1994 e 1995
1994
1994
1995
1994, 1995 e 1996
1995
1994
1994 e 1995
1994
1996
1996
1995 e 1996
1996
1996
1996
1996
1995 e 1996
1994 e 1995
1995
1995
1994
1994 e 1996
1994
1994
1994
1995 e 1996
1995
1994
1994 e 1996
1995
1995
1994
1994 e 1995
1994
1994
1994
1994

- Servidores omissos quanto à entrega da declaração de atualização nos
afastamentos:
DATA DO
AFASTAMENTO

NOME

07.06.95
06.06.97
07.06.95

Adriana Rocha Kascher
Ana Márcia Bahia Quintino Santos
Aparecida Maria Palhares
CA/vIeus Documentos\01193297.doc
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Carlos Eduardo Silva Fonseca
José Maria da Cruz Matos Dias
José Roberto Fraga Ferreira
Marilda Silveira Couto
Paulo César Silva Lopes de Oliveira

07.06.95
01.02.96
01.03.96
04.09.96
13.11.94

•

j) proclame, com base no art. 3 0 da Lei n° 8.730/93, a nulidade dos atos de posse dos servidores
abaixo relacionados, comunicando ao Tribunal de Contas da União as providências adotadas:
NOME

NÚMERO DE MATRICULA

- Marcus César Amorim Coelho
- Maria Helena Santos Longo
- Maria das Mercês Guimarães Guerra
- Mônica de Mendonça Guelber
- Renata Maria Sate de Andrade Carneiro
- Sandra Pimmentel Mendes
- Therezinha Gonçalves Freitas
- Ângela Maria Carvalho Eliazar
- Beethoven Nascimento de Souza
- Carlos Alberto Costa Peixoto
- Claúdia Versiani Nogueira
- Jeovani Estefenson Vilela
- Jacqueline Exupery Jardim dos Santos
- Sandra Aparecida Zandonadi
- Alexandre Santoro Franco
- Aparecida Maria Falhares
- Viviane Duarte D'ÂmIelo

30834644
30832394322
30832394292
30833237
30834529
30833714
02893791
30832394208
3083559
30834424
3083364
30834300
30831986
30831307
30831830
308356
30833046

7.1.4. Recomende ao TRT da 3' Região que:
a) dote as unidades envolvidas no processamento do recebimento, guarda e arquivamento das
declarações de bens e rendas de espaço flsico exclusivo para o tratamento dos documentos objetivando
salvaguardar as informações nelas contidas;
b) tome as medidas necessárias para que a Unidade de Controle Interno mantenha registro
documental evidenciando o resultado da análise da compatibilidade realizada nas declarações de bens e
rendas dos servidores comissionados.
7.1.5. Encaminhe cópia do Relatório e Voto do relator, bem como da Decisão que vier a ser
proferida e da integra do presente relatório ao TRT-3' Região."

13.

Já o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos:

"Trata-se de Relatório de Auditoria realizada no Tribunal de Regional do Trabalho da 3' Região,
cujo escopo era a avaliação da sistemática utilizada pelo Órgão para recebimento, análise e guarda das
declarações de bens e rendas de que tratam a Lei n° 8.730/93 e a IN n° 005/94-TCU.
As razões minuciosamente expendidas no Relatório nos levam a concluir pela conveniência da
efetivação das determinações constantes de sua proposta (item 7.1.3, fls. 24 a 26), exceto quanto ao
item 7.1.3, subitem T, e ao item 7.1.4.
Dentre as determinações propostas, destaca-se o subitem 'j' do item 7.1.3 da proposta, em que a
equipe de auditoria propõe a nulidade dos atos de posse em razão da omissão quanto à entrega das
declarações de renda.
C: \ Trabalho \01193297.doc
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Assim dispõe o art. 3°, caput, da Lei n° 8.730, de 10 de novembro de 1993:
'Art. 3° A não apresentação da declaração a que se refere o art. 1°, por ocasião da posse,
implicará a não realização daquele ato, ou sua nulidade, se celebrado sem esse requisito essencial.'
Constata-se, portanto, que a mencionada lei é taxativa quanto à nulidade do ato de posse,
quando não se operar a apresentação da declaração de bens e rendas, por ser tal a entrega desse
documento um requisito essencial.
Quanto ao assunto, vale lembrar que o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, estabelece que
ao Tribunal de Contas da União compete assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Caso não seja
atendida sua determinação, ex vi do inciso X do mesmo artigo, deverá o Tribunal sustar a execução
do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
O citado dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei n° 8.443/92, in verbis:
'Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no
Regimento Interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.
§ 1° No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido:
1- sustará a execução do ato impugnado;
II— comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
III — aplicará ao responsável a multa prevista no inciso II do art. 58 desta Lei';
Assim sendo, embora concordemos com sua essência, entendemos que o texto da determinação
relativa ao subitem I' deva contemplar a fixação de prazo para cumprimento do art. 3° da Lei n°
8.730/93, conforme preceitua o art. 45 da Lei n° 8.443/92.
Quanto ao item 7.1.4. da proposta da equipe de auditoria (fl. 26), entendemos que deve ser
encaminhada em forma de determinação e não de recomendação. Isso, porque a determinação é a
forma prevista nas normas regulamentares deste Tribunal (art. 194, inciso II, do RITCU).
Além do que, o destinatário de recomendações não está obrigado à implementá-las. Pela própria
essência do instituto, trata-se de uma sugestão, passível de não ser implementada em razão do
exercício de poder discricionário do destinatário. Como diz o aforismo jurídico commendatoria verba
non obligant, as palavras de recomendações não obrigam.
Desse modo, este representante do Ministério Público manifesta anuência à proposta da Unidade
Técnica, ressalvando o item 7.1.4, que deve ser efetivado em forma de 'determinação', e a primeira
parte do subitem 'j' do item 7.1.3, que pode passar a ter a seguinte redação:
'em um prazo de quinze dias, providencie o exato cumprimento do disposto no art. 3° da Lei n°
8.730/93, relativamente aos servidores abaixo arrolados, comunicando ao Tribunal de Contas da
União as providências adotadas."
É o relatório
II- VOTO
Exceto pela proposta de que se determine à r SECEX que exclua a exigência de cópia da
declaração de bens renda do processo de aposentadoria dos servidores público, estou de acordo com as
demais propostas formulada pela Unidade Técnica, com o adendo feito pelo Ministério Público.
A exigência feita nos manuais da 2 SECEX encontra amparo no § 2° art. 13 da Lei n°
2.
8.429/92, que assim determina:
"Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração
Win-ag_423 \trabalho‘01193297.doc
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dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, afim de ser arquivada no serviço de
pessoal competente.
§ 2° A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o
exercício do mandato, cargo, emprego ou função."
Como podemos observar referido dispositivo, apesar de não ser expresso no sentido de que
se deve exigir, no ato de aposentadoria, declaração de que trata o caput do Art. 13, não tenho dúvida de
que é conclusão lógica de sua exigência quando da posse ou da entrada em exercício. Há que se convir
que a aposentadoria, lato sensu, é uma forma de o agente público deixar o exercício do cargo, o que nos
leva à conclusão, também, de que deve ser exigida a referida declaração.

40

Tanto a posse quanto a aposentadoria são atos complexos que exigem, para sua validação,
a conjugação de vontade tanto dos órgãos de pessoal quanto desta Corte. Assim, todos esses atos, por
imposição da atual Carta Magna, devem ser reexaminado pelo Tribunal para fins de apreciação de sua
legalidade, na forma da lei e de seus regulamentos. Não vejo, por isso mesmo, como dispensar a inclusão
das declarações de bens e rendas nos processos de aposentadorias, se essa exigência é requisito essencial
para a validação do próprio ato.
Quanto à fragilidade dos processos de aposentadoria, no que pertine ao resguardo do sigilo
dessas informações, cumpre destacar que, por dever de oficio, os servidores que os examinam estão
obrigados a guardar o sigilo de suas peças. Historicamente, não tenho conhecimento de que essa
exigência tenha trazido qualquer prejuízo para aposentados em razão de supostos vazamentos de
informações desse tipo de processo, o que torna desnecessária a adoção de qualquer medida visando a
modificar os regulamentos desta Corte, concernentes à matéria.
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 14 de outubro

•

de 1998.
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Processo TC n° 011.932/97-0
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Responsável: Michel Francisco Melin Aburseli (de 07.06.93 a 12.01.95), José Maria Caldeira (13/01/95
a 05.06.97) e Gabriel de Freitas Mendes (a partir de 06.06.97)
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho - 3' Região (Minas Gerais)
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: 5a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. Firmar o entendimento de que é dispensável a apresentação da declaração de bens e rendas na
hipótese dos incisos I e II do art. 3' da IN-TCU n° 005/94, quando o servidor ou autoridade se afasta de
um cargo ou função comissionada para, no âmbito do mesmo Órgão, assumir outro, desde que ambos
estejam abrangidos pela exigência de apresentação de declaração de bens e rendas e que o servidor ou
autoridade esteja em dia com a referida obrigação.
8.2. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3 5 Região que:
8.2.1. adote procedimentos formais para a realização de diligência de cobrança e saneamento das
declarações de bens e rendas, mantendo o registro de controle nos setores competentes;
8.2.2. passe a exigir dos servidores comissionados a declaração de bens e rendas no ato da posse ou
entrada em exercício, conforme estabelece o art. 1° da Lei 8.730/93;
8.2.3. adote as medidas necessárias para salvaguardar o sigilo das informações constantes das
declarações de bens e rendas, conforme determina o art. 10 da IN-TCU n° 005/94, bem como crie
mecanismos de segurança para o manuseio e tramitação dos documentos;
8.2.4. promova a cobrança das declarações de bens e rendas dos servidores de cargos comissionados
FC-01 a FC-05, de acordo com o inciso VII do art. 1° da Lei n° 8.730/93, e Decisão n° 189/95-TCUPlenário, de 10.05.95;
8.2.5. passe a encaminhar ao TCU cópia das declarações de bens e rendas dos magistrados entregue
por ocasião da posse, em cumprimento ao art. 6° da IN-TCU n° 005/94;
8.2.6. promova a cobrança, para encaminhamento ao TCU, das declarações de bens e rendas dos
magistrados, em todas as modalidades de afastamento, conforme inciso II do art. 3° da IN-TCU n° 005/94;
8.2.7. promova o saneamento das não-conformidades encontradas nas declarações dos servidores
comissionados Maria Eulina Rodrigues do Amaral, João Godoy da Silveira, Luiz Gonzaga Perdigão, José
Mozart Júnior, Cristiane de Oliveira Andrade e Jilvan dos Santos Costa e de outros que se encontrem em
idêntica situação;
8.2.8. adote as medidas necessárias para que a Unidade de Controle Interno fiscalize o cumprimento
da exigência da entrega das declarações de bens e rendas dos servidores abrangidos pela Lei n° 8.730/93,
de acordo com o art. 5 0 parágrafo único da IN-TCU n° 005/94;
8.2.9. dote as unidades envolvidas no processamento do recebimento, guarda e arquivamento das
declarações de bens e rendas de espaço físico exclusivo para o tratamento dos documentos objetivando
salvaguardar as informações nelas contidas;
8.2.10. tome as medidas necessárias para que a Unidade de Controle Interno mantenha registro
documental evidenciando o resultado da análise da compatibilidade realizada nas declarações de bens e
rendas dos servidores comissionados.
8.2.11. adote as providências necessárias para a cobrança das declarações dos servidores
inadimplentes, no período de 1994 a 1997, abaixo relacionados:
- Servidores omissos quanto à entrega da declaração referente ao ajuste anual:
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N° DE
MATRÍCULA

NOME

01- Antônio Figueiredo
02 - Aparecida Maria Palhares
03 - Carlos Eduardo Silva Fonseca
04 - Cicero Dumont Filho
05 - Claudia Aleixo de Proença Doyle
06 - Claudio Pimenta Brant
07 - Cristiana de Oliveira Andrade
08 - Darcy Antenor de Castro
09 - Denise Vasconcelos Guimarães
10- Fernando Antonio Roque de Chalup
11 - José Sylvio Lopes Cançado
12 - Marcus Cesar Amorim Coelho
13 - Maria José de Araújo
14- Nadja Maria Prates Publio
15 - Nilson Lázaro Trindade
16 - Renata Maria Safe de Andrade Carneiro
17- Ricardo Vasconcellos Moreira da Rocha
18 - Elio Lage
19- Enzo Giovanni Barbieri
20 - Eva Miquelino
21 - Guilherme Augusto de Araújo
22 - Henrique Olegário Pacheco
23 - hamar Hipólito Cavalcanti
24- Lucia Helena Guimarães Borges
25 - Márcio Rocha de Azevedo Branco
26 - Maria Eulina Rodrigues do Amaral
27 - Maria Helena Santos Longo
28 - Michel Francisco Melin Júnior
Roosevelt Pacheco de Oliveira
Rosana Moreira Bruschi
31 - Sandra Pimmentel Mendes
32 - Sebastião Vieira Martins Neto
33 - Sérgio Marcus de Andrade Savassi
34 - Sérgio Melo Houri
Unias Silva
Vanessa Miranda Oliveira
37 - Wander Tanure

308332048804
308356
30834132
308323508640
30831403
30832394280
3083758
30834506
3083749
30832414475
30833889
30834644
3083584
3085210
3083239432
30834529
30832032559
30832393844
30831946
30832414463
3083804
3083730
30832414480
30832220769
30832414832
30833780
30832394322
3083449
30832114808
3083884
3083714
30832414883
30832394378
30831650
30833041
30833304

ANO-BASE

1994 e 1995
1994
1994
1995
1994. 1995 e 1996
1995
1994
1994 e 1995
1994
1996
1996
1995 e 1996
1996
1996
1996
1996
1995 e 1996
1994 e 1995
1995
1995
1994
1994 e 1996
1994
1994
1994
1995 e 1996
1995
1994
1994 e 1996
1995
1995
1994
1994 e 1995
1994
1994
1994
1994

- Servidores omissos quanto à entrega da declaração de atualização nos
afastamentos:
NOME

Adriana Rocha Kascher
Ana Márcia Bahia Quintino Santos
Aparecida Maria Palhares
Carlos Eduardo Silva Fonseca
José Maria da Cruz Matos Dias
José Roberto Fraga Ferreira
José Roberto Fraga Ferreira
Marilda Silveira Couto
Paulo César Silva Lopes de Oliveira

•

h

respectivos

DATA DO
AFASTAMENTO

07.06.95
06.06.97
07.06.95
07.06.95
01.02.96
01.03.96
01.03.96
04.09.96
13.11.94

8.3. em consonância com o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei n°
8.443/92, assinar o prazo de 15 (quinze) dias para que o Tribunal Regional do Trabalho da ? Região dê
exato cumprimento à Lei, requerendo dos servidores abaixo indicados cópia da declaração de bens,
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correspondente à época da posse, de que trata o art. 1° da Lei n° 8.730/93, sob pena de ser decretada a
nulidade dos respectivos atos, ante o que dispõe o art. 3° da Lei n° 8.730/93:

NÚMERO DE MATRÍCULA

NOME

30834644
30832394322
30832394292
30833237
30834529
30833714
02893791
30832394208
3083559
30834424
3083364
30834300
30831986
30831307
30831830
308356
30833046

- Marcus César Amorim Coelho
- Maria Helena Santos Longo
- Maria das Mercês Guimarães Guerra
- Mônica de Mendonça Guelber
- Renata Maria Safe de Andrade Carneiro
- Sandra Pimmentel Mendes
- Therezinha Gonçalves Freitas
- Ângela Maria Carvalho Eliazar
- Beethoven Nascimento de Souza
- Carlos Alberto Costa Peixoto
- Claúdia Versiani Nogueira
- Jeovani Estefenson Vilela
- Jacqueline Exupery Jardim dos Santos
- Sandra Aparecida Zandonadi
- Alexandre Santoro Franco
- Aparecida Maria Palhares
- Viviane Duarte D'Ángelo

8.4. encaminhar cópia do Relatório e Voto do relator, bem como da presente Decisão e do Relatório
de Auditoria ao TRT-3' Região;
8.5. encaminhar cópia do Relatório e Voto do relator, bem como da presente Decisão e do Relatório
de Auditoria à unidade de Controle Interno do TRT-3' Região, para que noticie nas contas do órgão,
relativas ao exercício de 1998, sobre as medidas adotadas com vistas a dar cumprimento às determinações
acima consignadas;
8.6. determinar à 5' SECEX que, tão logo seja dado cumprimento ao item 8.3 supra, encaminhe os
presentes autos à SECEX/MG para que sejam juntados às contas do órgão, relativas ao exercício de 1998,
a fim de acompanhar as providências adotadas com vistas a dar cumprimento às determinações acima
consignadas.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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GRUPO I- CLASSE V - PLENÁRIO

°eSnictretária do Plenário

TC-927.764/98-9
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES
RESPONSÁVEL: André de Lara Rezende, Presidente do BNDES
EMENTA: Representação de unidade técnica do Tribunal. Aquisição,
por entidade estatal, na liquidação financeira de leilão, de participação
acionária de empresa incluída no Programa Nacional de Desestatização.
Notícias veiculadas na imprensa sobre a venda, pela estatal, dessa
mesma participação acionária. Necessidade de averiguação dos fatos
quanto à legalidade e legitimidade dos atos praticados. Medida cautelar.
Inspeção. Determinações. Comunicações.
Os Secretários de Controle Externo da 8' e 9a Secexs submetem a este Relator, em
conjunto, nos termos do art. 36 da Resolução TCU n° 77/96, a seguinte representação:

•

"A presente representação refere-se a possíveis irregularidades no processo de venda da
Tele Norte Leste veiculadas pela imprensa recentemente.
Inicialmente, cumpre indagar ao BNDES as razões que levaram o BNDESPar, segundo os
veículos de comunicação, a adquirir 25% das ações da referida empresa quando da liquidação
financeira do leilão realizado em 29 de julho de 1998 enquanto o Manual de Instrução de alienação
das ações ordinárias das companhias resultantes da cisão da Telebrás, Capítulo 4, Liquidação, folha
57, previa a execução das garantias depositadas até o montante necessário para perfazer o valor da
parcela à vista do lance contemplado ou, alternativamente, a cobrança de multa pecuniária punitiva,
em favor da União, no valor equivalente a 10% do preço mínimo da companhia objeto da oferta,
com o conseqüente cancelamento do leilão, quando não se verificasse a boa liquidação do leilão.
Além dos esclarecimentos relativos a essa suposta operação, há que se questionar a economicidade
desse ato de gestão praticado pelo BNDES.
Outro ponto que merece investigação é o impedimento da participação do BNDES como
financiador das empresas-espelho do sistema de telefonia em razão de cláusula do termo de
autorização, constante do edital de venda destas empresas, vedar que acionistas das empresas
concessionárias, no caso o BNDESPar, financiem as empresas-espelho. Essa vedação, conforme
veiculado no Jornal do Brasil, de 07/10/98, é fonte de preocupação para o BNDES que estaria
estudando soluções para a questão, sendo a mais óbvia delas a alienação imediata das ações,
mediante o cumprimento das etapas previstas nas Leis n° 9.491/97 e 8.666/93. Entretanto, notícias
veiculadas na imprensa dão conta de que o Ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de
Barros, em visita a Roma, manteve contatos com a companhia telefônica Telecom Italia com o
intuito de alienar parte dos 25% das ações da Tele Norte Leste em poder do BNDESPar.
Tendo em vista os fatos acima descritos, propomos, nos termos do parágrafo único do art.
205 do Regimento Interno, que o Tribunal:
I. determine a realização de inspeção no BNDES, a cargo das 80 e 9a Secexs, para apurar:
a legalidade e regularidade dos atos dos dirigentes do BNDES na aquisição dos 25%
das ações da Tele Norte Leste;
as condições legais a serem observadas para a eventual alienação, pelo Banco, desses
mesmos 25% na participação da Tele Norte Leste; e
às condições legais da participação do BNDES no financiamento das empresas-espelho
do sistema de telefonia; e
\\Min-ca_132\c\relatorios\92776498.doc
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2. determine ao BNDES que se abstenha de efetuar a alienação dos 25% das ações da Tele
Norte Leste, relativos à participação do BNDESPar nessa empresa, até que o TCU delibere sobre as
conclusões da inspeção acima proposta."
É o Relatório.
VOTO

Inicialmente registro que a representação em exame, formulada nos termos do art. 36 da
Resolução TCU n° 77/96, pode ser conhecida pelo Tribunal, ante o que dispõe o art. 37A, inciso VI e §
1°, da referida norma.
A presente representação refere-se a atos praticados pelo BNDES, na condição de gestor
do Fundo Nacional de Desestatização — FND. Essa a razão de ter sido apresentada em conjunto pela 8'
Secex, unidade de cuja clientela faz parte o BNDES, e pela 9' Secex, a quem cabe o acompanhamento dos
processos de privatização das entidades incluídas no Programa Nacional de Desestatização — PND.
À vista dos fatos relatados, considero pertinente a proposta formulada. Necessita de
melhores esclarecimentos a aquisição, pelo BNDESPar, subsidiária do BNDES, de 25% das ações da Tele
Norte Leste, empresa que foi alienada por meio de leilão, realizado no dia 29 de julho do corrente ano,
vencido pelo Grupo Telemar.
Do mesmo modo, necessitam de averiguações por parte deste Tribunal as notícias
fartamente veiculadas na imprensa a respeito da venda, pelo BNDESPar, dessa mesma participação na
Tele Norte Leste, bem como as condições legais de participação do BNDES no financiamento das
concessões das "empresas-espelho" do sistema de telefonia.
Dessa forma, e considerando a competência legal desta Corte de Contas, de fiscalizar os
atos de que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sob sua jurisdição, acolho a
proposta oferecida pelas 8' e 9a Secexs nesta representação e VOTO por que o Tribunal de Contas da
União adote a DECISÃO que ora submeto a este Plenário.
Sala das Sessões, em 1 4 de outubro de 1998.

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

2
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1. Processo n° TC-927.764/98-9.
2. Classe de Assunto: V — Representação de Unidade Técnica do Tribunal.
3. Responsável: André de Lara Rezende, Presidente do BNDES.
4. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES.
Vinculação: Ministério do Planejamento e Orçamento.
5. Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidades Técnicas: 8a e 9a Secexs.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1°,
incisos II e IV e § 1°; 5° e 41 da Lei n° 8.443/92, c/c o disposto no art. 205 do Regimento Interno do TCU,
DECIDE:
8.1. determinar a realização de inspeção no BNDES, a cargo da 8a e da 9a Secexs, para apurar:
a legalidade e regularidade dos atos dos dirigentes da entidade na aquisição dos 25% das ações da
Tele Norte Leste;
as condições legais a serem observadas para a eventual alienação, pelo Banco, desses mesmos
25% de ações da Tele Norte Leste; e
as condições legais da participação do BNDES no financiamento das "empresas-espelho" do
sistema de telefonia; e
8.2. determinar ao BNDES, cautelarmente, que se abstenha de efetuar a alienação dos 25% das ações
da Tele Norte Leste, relativos à participação do BNDESPar nessa empresa, até que o TCU delibere sobre
as conclusões da inspeção determinada no subitem 8.1, supra.
9. Ata n° 42/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos
Átila Álvares da Silva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de acedo e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC — 011.020/97-0 c/02 volumes
NATUREZA: Relatório de Auditoria
ENTIDADE: Fundação Nacional de Saúde/ Plano de Eliminação do
Tétano Neonatal
EMENTA: Relatório de Auditoria Operacional para avaliação do
Plano de Eliminação do Tétano Neonatal. Constatação de falhas na
elaboração, execução e monitoramento do Plano. Determinações.
Recomendações. Remessa de cópia da Decisão ao Ministro de Estado
da Saúde, Presidente da Fundação Nacional de Saúde, à Comissão
Intergestores Tripartite e às Comissões de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados e de Assuntos Sociais do Senado Federal.
Juntada às contas da Fundação Nacional de Saúde.
Examina-se o Relatório de Auditoria Operacional para avaliação do Plano de Eliminação
do Tétano Neonatal, coordenado pelo Grupo Técnico do Tétano Neonatal-GT-TNN, que integra a
Coordenação Nacional de Doenças Imunopreviniveis-CNDI, do Centro Nacional de EpidemiologiaCENEPI, da Fundação Nacional de Saúde/MS.
A presente avaliação é resultado do Programa de Capacitação de Avaliação de Programas
Públicos (Decisão TCU n° 721/96 — Plenário), constituindo-se em um dos nove projetos-pilotos
destinados ao desenvolvimento da metodologia de avaliação de programas de governo
Do bem elaborado relatório de auditoria da equipe de auditores composta pelas analistas de
finanças e controle externo Siley Senna Beirão e Patrícia Maria Corrêa, pode ser resumido o seguinte:
ANTECEDENTES
tétano neonatal se constitui, ainda nos dias atuais, em uni grave problema de saúde
pública, em especial nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, cujos números de casos se
apresentam altos. De acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde, cerca de 700 a 800 mil
neonatais morrem anualmente de tétano no mundo.
O tétano é uma enfermidade aguda induzida pela toxina do bacilo tetânico (Clostridum
Tetani), que se prolifera em meios anaeróbicos, no local de uma lesão.
bacilo tetânico se encontra no intestino de cavalos, porcos e outros animais, incluindo o
homem, no qual o microorganismo é um habitante normal e inócuo. Encontram-se, ainda, na terra ou em
objetos contaminados por ela, ou por fezes de animais e homens.
A transmissão da doença se dá quando as esporas tetânicas se introduzem no corpo através
de uma ferida contaminada com terra, poeira de rua, ou fezes; por meio de tecidos dilacerados;
queimaduras, etc. A presença de tecido necrótico, corpos estranhos, ou ambos, facilita a proliferação dos
agentes anaeróbicos patógenos.
O tétano neonatal surge quando da contaminação do coto umbilical do recém-nascido pelas
esporas tetânicas, de duas formas: durante o parto, ao se cortar o cordão umbilical com um instrumento
sujo e contaminado; ou, após o parto, ao serem colocadas substâncias "curativas", como: fezes de
animais, teias de aranha, fumo, borra de café, cinza, etc., com a falsa idéia de favorecer a cicatrização do
coto umbilical.
período de incubação do tétano é de uma semana, por isso, no Brasil, é conhecido como
"mal de sete dias".
A sintomatologia da doença caracteriza-se, no recém-nascido, por: choro excessivo;
dificuldade em alimentar-se progressiva, até chegar à incapacidade, quando surge o trisma (contratura dos
músculos mastigadores) e a disfagia (contratura dos músculos abdominais); rigidez generalizada com
espasmos, ou convulsões e opistotonos (contratura do músculo paravertebral); contração da musculatura
MIN-HGS-455\ C DOCUMENTOS \DOCS-01102097
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da mímica facial (riso sardônico); olhos cerrados; fronte pregueada e lábios contraídos na forma da letra
Ul
Em 1989, a Assembléia da Organização Mundial de Saúde aprovou a Resolução de
eliminar o tétano neonatal no mundo, estabelecendo o ano de 1995 para o atingimento desta meta. No
mesmo exercício, o Conselho Diretor da Organização Panamericana da Saúde - OPAS adotou a citada
Resolução e o Governo Brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, incluiu estratégias em seu plano
qüinqüenal com o intuito de eliminar o tétano neonatal até 1995, tendo como responsável pela
implantação do plano a Fundação Nacional de Saúde - FNS.
No ano seguinte, em setembro de 1990, o Brasil participou da Cúpula Mundial em Favor
da Infância, Proteção e Desenvolvimento da Criança, em Nova Iorque, quando foi signatário, com mais
158 países, da Declaração Mundial Sobre Sobrevivência, assumindo 26 metas, dentre as quais, 19 eram
referentes à atuação do setor saúde, a serem atingidas até o ano 2000. Essas metas foram especificadas em
globais e de médio prazo, tendo estas últimas prazo para atingimento até o ano de 1995.
Com relação ao tétano neonatal, foi ratificado, nesse Encontro, o estabelecido na
Assembléia da OMS, no ano anterior, que era eliminar o agravo em dezembro de 1995, o que não
ocorreu. A elaboração e implantação do Plano, pela FNS, deu-se em 1991.
Recentemente, em junho de 1997, o Ministério da Saúde fez publicar o Documento:
'Metas da Cúpula Mundial em Favor da Infância - Avaliação de Meia Década - 1990 - 1995" , onde
foram apresentados os resultados de uma avaliação de médio prazo, decorridos seis anos desse
compromisso governamental, do grau de cumprimento daquelas metas, que foram agrupadas em cinco
grandes temas: sobrevivência infantil, nutrição, saneamento ambiental, saúde da criança e saúde da
mulher.
Com relação à promoção da saúde da criança, foi observado que não foi alcançada a meta
de eliminar o tétano neonatal até 1995, tendo como ano base 1990, embora o número de casos ter sofrido
substancial redução (71,3%).
METODOLOGIA DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
A escolha do Plano de Eliminação do Tétano Neonatal pela Unidade Técnica para a
realização dos trabalhos foi motivada pelos seguintes fatos
- o tétano é uma doença 100% imunoprevenível, a vacina existente é de alta eficácia, sua
produção é de baixo custo, o País é auto-suficiente na produção da mesma, mas, ainda assim, muitos
recém-nascidos desenvolvem a doença e ainda morrem de tétano neonatal,
o número de casos notificados tem decrescido nos últimos anos, entretanto, dos mais de
5.000 municípios de todo o país, apenas cerca de 800 cumprem o Sistema de Notificação, quer positiva
ou negativa, o que diminui a confiabilidade desses dados;
por ser uma experiência piloto, houve a preocupação de selecionar um programa mais
especifico e limitado, que possibilitasse a avaliação utilizando-se as técnicas aplicáveis ao caso, ante os
dados disponíveis,
o Plano escolhido foi contemplado no Plano de Metas do Governo Federal, o Plano
"Brasil em Ação", quando foi declarada a ação de se vacinar 7,3 milhões de mulheres em idade fértil, em
1997, dentro do Projeto Para Redução da Mortalidade na Infância - PRMI, coordenado, no âmbito do MS,
pela então Secretaria de Projetos Especiais de Saúde.
A avaliação desenvolvida envolveu somente questões do tipo descritivas, voltadas para a
descrição das condições específicas de implementação do plano, buscando conhecer suas origens e
história, os objetivos e metas estabelecidos, o desempenho que está sendo alcançado, a identificação de
problemas potenciais e as áreas onde o plano pode ser ampliado, modificado ou aprimorado
A equipe de auditoria absteve-se de elaborar questões normativas e de impacto ante a
pouca confiabilidade dos dados disponíveis relacionados ao Plano, e, por vezes, a ausência desses, além
1 Texto retirado das publicaçCes: El Control de Las Enfermidades Transmisibles en el Nombre, Abram S.
Benenson, Publicação Científica n 2 538, 15 2 Ed, OPAS, Washington DC, 1992. Enciclopédia Barsa.
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das seguintes dificuldades:
limitação de recursos humanos;
tempo disponível para a realização dos trabalhos;
o atraso na execução da ação de vacinação, devido às dificuldades enfrentadas pela
Fundação Nacional de Saúde na aquisição de vacinas, quando então a maior parte das atividades foi
transferida para época simultânea à de realização da auditoria;
a não adoção por parte da FNS do padrão estabelecido pela OMS no tocante à eliminação
do agravo, ou seja, 1 caso de tétano neonatal por 1.000 nascidos vivos, tampouco a definição de qualquer
outro padrão.
A equipe decidiu, ainda, limitar os trabalhos ao nível central (formulação do Plano) e
estadual (execução), pois foi detectado, inicialmente, que muitas das ações relacionadas ao Plano de
Eliminação do TNN não estavam ainda municipalizadas, o que foi comprovado na execução da auditoria.
Procedeu-se inicialmente ao exame do Plano de Eliminação do Tétano Neonatal elaborado
em 1991 pela Fundação Nacional de Saúde — FNS, tomando-se como paradigma os elementos
constituintes do programa da OMS, quais sejam: definição do problema; determinação dos objetivos e
metas; planejamento das ações (imunização, vigilância epidemiológica, educação sanitária e
treinamento); supervisão e monitoramento.
Foi elaborado um questionário aberto, com questões que exigiam respostas discursivas,
encaminhado à Fundação Nacional de Saúde, órgão coordenador do Plano de Eliminação do TNN. A
elaboração do questionário baseou-se nos padrões definidos pela OMS para se obter a eliminação do
agravo, em pesquisa nos materiais produzidos por aquela Organização, e, ainda, nas informações
prestadas pelo Oficial Médico do Programa Ampliado de Imunizações da OMS.
Foram também enviados a todas as Secretarias de Saúde nos Estados, questionários
estruturados do tipo misto, ou seja, com perguntas cujas respostas eram pré-definidas e exigiam escolha
(fechadas), bem como, foram abertos campos para comentários e, ainda, perguntas que exigiam respostas
discursivas (abertas).
Com o objetivo de realizar um pré-teste no referido questionário, a equipe de auditoria
aplicou-o, pessoalmente, nos técnicos responsáveis pelo Plano de Eliminação do TNN, da Secretaria de
Saúde do DF, quando foram detectados os problemas existentes no mesmo e, por conseguinte,
promovidos os devidos ajustes. Só então, os questionários foram remetidos aos Estados.
Todos os questionários foram respondidos à exceção da Secretaria de Saúde do Estado do
Rio de Janeiro, não obstante diversas tentativas da zl a Secretaria em obter os dados e informações então
solicitados. Os dados e informações obtidos foram tabulados e encontram-se analisados no Capitulo IV do
Relatório.
Foram efetuadas pesquisas: no acervo bibliográfico da UnB; nos sistemas Healthplan e
Lilacs, disponíveis em CD-ROM, também na biblioteca da UnB; na Biblioteca do MS e na Internet,
quando foram acessados textos, teses, bibliografias disponíveis em sites, como: Bibliotecas da USP e do
Senado Americano, Medline, da OMS, em Genebra, etc..
Foi utilizada, ademais, a técnica de entrevista não estruturada nas conversas com técnicos
da área, quando da visita aos diversos órgãos e entidades correlacionados ao Plano de Eliminação do
TNN. As questões abertas foram previamente estabelecidas dentro de um tema definido.
Os seguintes órgãos/entidades foram visitados:
Fundação Nacional de Saúde - Grupo Técnico do Tétano Neonatal/GT-TNN, Programa
Nacional de Imunizações/PNI, Centro Nacional de Epidemiologia - CENEPI, e Coordenação de
Informações e Análises da Situação de Saúde - CIASS,
Secretaria de Projetos Especiais de Saúde - Serviço de Assistência à Saúde da Mulher e
Serviço de Assistência à Saúde da Criança, ambos da Coordenação Materno Infantil, da Coordenação Geral de Atenção a Grupos Populacionais e Atividades Sistêmicas e a coordenação do Projeto Para
Redução da Mortalidade na Infância/PRMI;
Secretaria de Assistência à Saúde - Departamento de Assistência e Promoção à Saúde Coordenação de Saúde da Comunidade - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS;
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- Organização Panamericana de Saúde/OPAS-OMS;
Fundo das Nações Unidas para Infância/UNICEF;
Secretaria de Planejamento e Avaliação/Ministério do Planejamento e Orçamento/MPO
(acompanhamento do Plano Brasil em Ação);
- Secretaria de Saúde do DF/SES;
Secretaria Executiva do Programa Comunidade Solidária/Presidência da República,
- Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Brasília;
Pastoral da Criança/CNBB.
INCIDÊNCIA DO AGRAVO NO BRASIL
Até 1982, no âmbito do Ministério da Saúde, não havia diferenciação dos dados de
morbidade específicos sobre o tétano acidental e o tétano neonatal. A partir daquele ano, a notificação
dos agravos passou a ser realizada separadamente, o que permitiu direcionar ações específicas ao
planejamento na área de saúde da mulher e da criança.
Outro aspecto a ser ressaltado é o de que tais dados não refletem a realidade em razão da
subnotificação e das falhas de registro nos sistemas de informações de saúde existentes. 2
O fluxo de dados referentes ao TNN se dá de modo pouco formal, as Secretarias
Municipais de Saúde, quando da ocorrência de casos, por vezes procede a notificação às Secretarias
Estaduais de Saúde, ou comunica por telefone, fax, ou telegrama, para o GT-TNN, no Ministério.
Ante os dados disponíveis no GT-TNN, a equipe elaborou gráficos, dos quais somente o
primeiro encontra-se abaixo reproduzido, onde são apresentadas informações, consolidadas
preliminarmente até a semana epidemiológica 47/97, quanto: ao número de casos notificados, os casos
investigados, desde 1992, segundo: a situação vacinal das mães, a relação ao local do parto, a zona de
ocorrência, a evolução, a realização de pré-natal, a atenção ao parto.

No. DE CASOS NOTIFICADOS
TETANO NEONATAL - TOTAL BRASIL
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82 83 84 85 88 87 88 89 90 91 92 93 94 95 943 . 97.
FONTE: OT-TNN/ONOI/CENEPI/FNS/MS

*dados preliminares até a semana epidemiológica 47/97
Apesar de observarmos uma queda no número de casos notificados e confirmados, desde 1982 até 1997, na
ordem de 798,46%, devemos interpretar essa queda de forma cautelosa. Dos cerca de 5.000 municípios, apenas 800 notificam

2 Os Sistemas de Informação em Saúde têm como objetivo geral facilitar a formulação e avaliação das
políticas, planos e programas de saúde, dentre eles, o Plano de Eliminação do TNN, que busca e alimenta esses Sistemas com
dados a fim de tomar decisões que visam a contribuir para a melhoria de saúde da população. Os sistemas de base
epidemiológica que existem no MS são geridos, a nível nacional, pela Coordenação de Informações e Análises da Situação de
Saúde -CIASS, órgão vinculado ao CENEPUFNS, cabendo ao DATASUS a manutenção dos mesmos.
Importa mencionar, que de uma maneira geral os Sistemas não vêm sendo alimentados adequadamente pelos
gestores, além de não terem sido implantados na grande maioria dos municípios, o que impede esses gestores de orientar
trabalhos de planejamento e gerenciamento.
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casos (notificação positiva ou negativa). Certo é que as ações executadas ao longo dos anos têm contribuído em muito para a
queda no número de casos, mas devemos levar em conta a subnotíficação que, embora não se tenham dados oficiais, estima-se
que é de 50%.

Em relação aos demais gráficos, as conclusões extraídas foram as seguintes .
- dentre o número de casos investigados, a maioria das mães não tinham sido vacinadas,
correspondendo essa situação a 65,7 % dos casos ao longo de 1992 a 1997;
- a maior concentração do número de casos se refere aos partos realizados no domicílio,
representando em média 68,8 % dos casos ao longo do período 1992 a 1997;
- os partos hospitalares foram responsáveis por 25,92% do número de casos no mesmo
período;
- há uma relativa igualdade entre o número de casos investigados na zona rural e urbana,
ressalvando-se que o Sistema de Informação de Agravos Notificáveis-SINAM prevê o registro de caso
pelo local de ocorrência, mesmo que o recém-nascido seja levado a tratamento em local distinto ao do
nascimento,
- a taxa de letalidade da doença é muito alta, correspondendo, em média, a 64,4 % no
período 1992-1997, enquanto que os casos de cura se limitaram a 27,1% do total;
- mesmo com o pré-natal realizado pelas mães, o número de casos girou em torno dos 17 %
no período, o que é um indício de que pode não estar havendo o encaminhamento das gestantes para a
vacinação contra o tétano, quando da realização do pré-natal;
- em média, 53 % dos casos investigados no período indicaram que o parto foi realizado
por parteiras, ao passo que apenas 15,4 % foram realizados por médicos
Quanto a essa última estatística, a equipe observa que a maior incidência de casos nos
nascidos em domicílio e por parteira contrasta com as informações obtidas junto à Coordenação Materno
Infantil/MS, de que não é objetivo daquele órgão implementar ações que visem o treinamento de
parteiras, e sim buscar o parto institucional
Nessa linha, embora os partos institucionais devam ser incentivados, é evidenciada a
necessidade do desenvolvimento de ações que visem o treinamento de parteiras em locais onde ainda não
há possibilidade da institucionalização do parto.
O que se pôde observar, ao longo dos anos, foi uma certa tendência, sinalizando até mesmo
um padrão na ocorrência de casos de TNN. A maior ocorrência de casos se deu em neonatais cujas mães
não tinham recebido nenhuma dose da vacina, não tinham efetuado o pré-natal, cujos partos foram
realizados em domicílio, por parteiras
Dessa forma, a equipe concluiu que esses fatores, por terem mantido a mesma
proporcionalidade ao longo dos anos analisados, demonstram os pontos de entrave ao objetivo de se
eliminar o tétano neonatal, sendo possível definir ações específicas de intervenção.
ESTRUTURA E OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO
A partir de 1989, com o estabelecimento da resolução de eliminar o tétano neonatal - TNN
em todo o mundo até o ano de 1995, a Organização Mundial de Saúde - OMS, dentro do Programa
Ampliado de Imunização - PAI, vem orientando os países-membros na formulação de planos de combate
ao agravo com a adoção da estratégia denominada "abordagem de alto risco"
Nessa estratégia, a principal intervenção consiste na aplicação de toxóide tetânico-TT ou
da vacina dupla tipo adulto (dT) em mulheres residentes em áreas de risco, ou seja, aqueles locais em que
a pobreza e o limitado acesso à informação e aos serviços de saúde se combinam para criar as condições
ideais para a incidência da doença.
No Brasil, o Plano de Eliminação do Tétano Neonatal é coordenado pelo Grupo Técnico
do Tétano Neonatal — GT-TNN, com as ações de imunização sendo realizadas dentro do Programa
Nacional de Imunizações - PNI
O PNI tem como objetivo contribuir para o controle ou erradicação da poliomelite, do
sarampo, da difteria, do tétano e da coqueluche e, paralelamente da tuberculose, mediante a imunização
sistemática da população exposta a essas doenças Além do estabelecimento de normas nacionais para a
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conservação, transporte, aplicação dos imunobiológicos, programação e avaliação, o PNI desenvolve,
anualmente, duas campanhas nacionais de multivacinação em todo o território naciona1 3 .
Os níveis de execução do Plano são: central nacional, estadual e municipal.
A maioria das ações previstas no Plano de Eliminação do TNN são executadas por:
Vigilâncias Epidemológicas, Programas de Imunização e Programa Materno Infantil das Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde das Unidades Federadas.
As ações do Plano, basicamente, são: a notificação, a investigação, a busca ativa e a
vacinação.
A informação sobre notificação de casos suspeitos de TNN, bem como a notificação
negativa de casos, é feita por profissionais de saúde, principalmente, pela comunidade e outras entidades
e programas de governo (Pastoral da Criança e Programas de Agentes Comunitários de Saúde - PACS)
Com relação a investigação de casos e óbitos em menores de 28 dias é realizada,
principalmente, pelas Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios, quando houver.
Quanto à busca ativa de casos suspeitos em áreas de risco e silenciosas para tétano
neonatal, é atribuição também das Secretarias de Saúde nos Estados, e é realizada em Hospitais de
Referência para Doenças Infecto-contagiosas, e Hospitais de Pediatria. A busca ativa é feita, ainda, em
ambulatórios, enfermarias, prontos-socorro, unidades de terapia intensiva, cartórios, cemitérios, etc.
No que diz respeito à vacinação, estabeleceu-se vacinar todas as mulheres em idade fértil MIF, de 15 a 49 anos, nas áreas de risco, com toxóide tetânico. A execução dessa ação se dá pelos
serviços de imunização das Secretarias de Saúde, estaduais e municipais.
Ademais, as Secretarias de Saúde promovem a sensibilização dos profissionais de saúde
para a notificação de casos suspeitos e a divulgação das ações de prevenção do tétano neonatal junto a
vários segmentos da sociedade ligados ao problema. Por fim, há um desenvolvimento, em grau variado,
de trabalhos entre as Secretarias de Saúde e Entidades Governamentais e Não Governamentais.
Compete ao nível central nacional
- analisar e interpretar os dados sobre o agravo que são enviados pelas vigilâncias
epidemiológicas dos estados e municípios;
avaliar a eficácia e efetividade das medidas adotadas;
recomendar medidas de controle apropriadas,
normatizar as ações do Plano de Eliminação;
retroalimentar as Unidades Federadas com dados e análises da situação epidemológica;
realizar assessorias ou supervisões por intermédio de seu grupo técnico e/ou assessores
do Plano;
promover encontros macrorregionais ou nacionais com as Secretarias Estaduais e
Municipais, dos Municípios de risco para TNN, Coordenações Regionais da FNS, PACS, Imunização,
Materno Infantil, Unicef, OPAS, Sociedade de Gineco-Obstetrícia e Pediatria, Universidades, Conselhos
Regionais de Medicina e Pastoral da Criança,
sensibilizar autoridades na área de saúde que o TNN ainda é um problema de saúde
pública,
treinar técnicos dos níveis estadual e municipal para a vigilância epidemológica do TNN;
promover a integração com as entidades governamentais e não governamentais com
vistas à eliminação do TNN;
confeccionar material educativo e instrucional para divulgação das ações do Plano de
Eliminação e para treinamento em Vigilância Epidemológica;
atender demandas sobre situação do Plano de Eliminação ou da Vigilância
Epidemológica;
- produzir textos técnicos sobre o Plano ou Vigilância Epidemiológica.
3 No ano de 1997 o Ministério da Saúde, por diversos problemas estruturais, dentre eles a dificuldade na
aquisição das vacinas, promoveu a primeira Campanha Nacional de Multivacinação em 16 de agosto e a segunda, em 25 de
outubro.
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As competências afetas ao nível municipal, de acordo com o escopo desta auditoria, não
são abordadas.
CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DO PLANO

A análise empreendida pela equipe na formulação do Plano trouxe a lume alguns pontos,
tais como:
existência de falhas na elaboração dos objetivos como, por exemplo, não estabelecimento
de objetivos quantificáveis ou utilização de enunciados vagos;
indefinição referente à meta de eliminação da doença;
enunciação de estratégias genéricas;
ausência de estabelecimento de indicadores abrangentes e de metodologia de
acompanhamento, implicando em monitoramento inadequado;
- ausência de planejamento logístico.
Outro aspecto que merece destaque diz respeito às deficiências na revisão e atualização do
Plano, deixando o mesmo de incorporar as mudanças por que vem passando o setor, notadamente no que
tange à crescente descentralização do Sistema Unico de Saúde. Dessa forma, a equipe verificou o
desenvolvimento, por diversas unidades da Pasta da Saúde, de ações isoladas e pouco integradas,
culminando na dispersão de esforços.
Vale ressaltar que estão relacionados, direta ou indiretamente, ao Plano os seguintes
Programas/Projetos:
Programa Nacional de Imunização — PNI;
Projeto para Redução da Mortalidade Infantil — PRMI,
Programa de Agentes Comunitários de Saúde — PACS;
Programa Comunidade Solidária;
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher — PAISM,
Do ponto de vista do monitoramento, não se constatou o empenho do nível federal em
definir indicadores e, em conseqüência, estimular a coleta de dados pelas demais esferas com vistas à
correção no rumo das ações. A carência de recursos financeiros e humanos existente no setor da Fundação
responsável por esse acompanhamento seria um indicativo da pouca relevância atribuída à tarefa pela
entidade.
Já no nível estadual, alguns pontos falhos na execução do Plano merecem destaque:
descontinuidade de ações de supervisão e assessoria;
ausência de investimentos específicos para implementação das ações do Plano,
- recursos humanos compartilhados com os de outros setores,
ausência de treinamento a parteiras
Como se pode observar, tais problemas comprometeram a execução das ações,
especialmente quanto a ausência de investimentos e recursos específicos ao Plano. Não se pode almejar a
eliminação do TNN sem dotar os níveis executores com recursos suficientes. Esses pontos, na avaliação
da equipe, impedem que as ações sejam executadas a contento.
Acrescente-se que a insuficiência e a fragilidade de informações (indicadores de execução
e de resultado), especialmente no que tange ao sub-registro específico de estatísticas vitais, nascidos vivos
óbitos, traduz-se em fator que dificulta o estabelecimento de metas e objetivos mais eficientes com o
intuito de se prevenir e se eliminar o TNN.
Esse quadro, todavia, ainda segundo a equipe, tende a se reverter uma vez que foi aprovada
sancionada a lei que determina o acesso gratuito da população carente às certidões de nascimento e
óbito. Além disso, o MS fez publicar a Portaria n° 1.882-GM, de 18.12.97, alterada pela de n° 2091, de
26.02.98, que suspende a transferência dos recursos do Piso de Atenção Básica — PAB (montante de
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recursos financeiros destinados ao financiamento da atenção básica à saúde) quando as SMS não
alimentarem as informações referentes ao SIM e ao SINASC 4 , junto às SES, por dois meses consecutivos
(art. 6°).
Por derradeiro, é lembrado que o problema da subnotificação dos casos de TNN, quer caso
positivo, ou negativo, por parte dos municípios, tem impedido os setores competentes de direcionarem
com maior ênfase as ações do Plano. A Unidade Técnica entende que a FNS possa realizar um trabalho
em conjunto com as SES e as SMS, demonstrando a importância dessas notificações para o bom
desempenho das ações do Plano.
Segundo a equipe, essas falhas observadas no planejamento, no monitoramento e na
execução das ações do Plano, contribuíram significativamente para o insucesso da tentativa de se eliminar
o tétano neonatal no Brasil em 1995, apesar de termos observado o empenho pessoal de servidores
envolvidos com a questão nos diversos setores visitados, em especial no GT-TNN, a despeito dos parcos
recursos financeiros e a falta de estrutura para melhor desempenharem suas funções.
PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Finalizando, a zla SECEX propõe que seja determinado à Fundação Nacional de Saúde/MS:
I) que estude a viabilidade e a oportunidade, no foro adequado, de ser reformulado o Plano
de Eliminação do TNN, levando-se em conta os seguintes fatores:
1) quanto à definição do problema, à determinação de objetivos e metas, e ao planejamento
das ações:

- definição clara de problemas observados e prioridades, aproveitando-se a experiência já
adquirida ao longo destes sete anos de implantação do atual Plano;
- agregação ao conceito de município silencioso a idéia de notificação negativa;
definição clara dos parâmetros para se eliminar o TNN, levando-se em conta as
recomendações da OMS, constante dos documentos: "Defining Neonatal Tetanus Elimination", "Revised
Plan of Action for Neonatal Tetanus Elimination", e "Assessement of the Elimination of Neonatal
Tetanus at District Level";
viabilidade de se implantar um esquema de vacinação mais completo, segundo
orientações da OMS, visando conferir imunidade por um período mais prolongado,
definição de estratégias de imunização mais incisivas e precisas, com a especificação das
diretrizes norteadoras da forma de ação e da conseqüente aplicação de recursos no âmbito nacional;
estudos sobre a viabilidade de se incluir a vacinação de mulheres em idade fértil nas
campanhas de multivacinação deflagradas pelo MS, dando-se a devida publicidade, inclusive tornando-a
permanente, - integração entre o planejamento e a execução das ações do Plano de Eliminação do
Tétano e dos demais programas do Governo Federal tais como o Projeto para Redução da Mortalidade na
Infância - PRMI, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, o Programa Comunidade
Solidária, e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher — PAISM.
2) quanto à Vigilância Epidemiológica:
a inclusão da definição de caso descartado no Guia de Vigilância Epidemiológica;
especificação e detalhamento de ações concretas que ensejarão a implementação e a
integração do Sistema de Vigilância Epidemiológica nas três esferas de Governo;

O)

4 O Sistema de Informação de Mortalidade — SIM, que está funcionando em todas as Secretarias Estaduais de Saúde, algumas
Secretarias Municipais (cerca de 400 municípios) e em Regionais de Saúde (agrupamento de Municípios) ainda está sujeito à
subnotificação pois depende do encaminhamento de um documento chamado Declaração de Óbitos.
O Sistema de Informação de Nascidos Vivos — SINASC, está implantado em 98% dos municípios brasileiros, dependendo do
preenchimento da Declaração de Nascido Vivo — DN, disponível nos estabelecimentos de saúde e Cartórios de Registro Civil.
Completa o quadro de Sistemas de Informações em Saúde o Sistema de Informação de Agravos Notificáveis — SINAM, que
permite uma análise do perfil de morbidade no País. Depende do preenchimento de fichas nos estabelecimentos de saúde.
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implementação de ações que estimulem e forneçam os meios necessários para que as
Secretarias de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, passem a executar a busca ativa de
modo mais sistemático e freqüente.
3) com relação à Educação Sanitária e Treinamento:
- sejam especificados a freqüência de treinamentos, a forma de se efetuar a divulgação das
ações de prevenção, bem como a responsabilidade pela execução destas ações;
sejam adotadas providências no sentido de que os estados e municípios tenham condições
de efetuar treinamento periódico de parteiras leigas em noções de higiene pós-parto.
4) com relação à Supervisão e Monitoramento:
declaração específica das ações de supervisão, detalhando-se a periodicidade e os locais
de realização dos eventos;
definição clara dos indicadores necessários ao acompanhamento do plano, que permitam
a avaliação precisa, detecção de eventuais falhas e sua pronta correção;
realização de planejamento prévio para as ações de monitoramento, que atualmente são
levadas a cabo de modo informal e pouco sistematizado.
5) com relação à Logística:
efetuar planejamento logístico de forma integrada, com a participação de todos os setores
envolvidos . compra de vacinas, supervisão e treinamento, etc, com o intuito de permitir uma visão geral
das necessidades de aquisições e de transferência de recursos específicos para o combate ao agravo.
6) participação das Secretarias Estaduais de Saúde na elaboração do planejamento, de
modo a se garantir a integração e a unidade da ação governamental
quanto à execução do Plano nos estados, sugerimos que seja determinada à FNS que,
em conjunto com as SES, no foro adequado, adote as providências necessárias no sentido de que aquelas
Secretarias sejam dotadas dos recursos financeiros, materiais, e humanos necessários à execução das
ações do Plano.
após a reformulação do Plano, que seja estudada a viabilidade de ser reestruturado o
GT-TNN, dotando-o de recursos humanos e materiais necessários ao desempenho de seus objetivos, bem
como a possibilidade de serem destinados recursos financeiros específicos para o planejamento e a
execução de ações definidas no Plano de Eliminação do TNN.
Propomos, ainda, seja dado conhecimento deste Relatório ao Exm° Sr. Ministro de Estado
da Saúde, e à Representação da Organização Panamericana de Saúde — OPAS/OMS no Brasil.
É o Relatório
VOTO
O trabalho que ora analisamos é fruto da iniciativa pioneira deste Tribunal, na atividade de
avaliação dos programas públicos, dentro do Programa de Capacitação de Avaliação de Programas
Públicos, iniciado em 1996.
Dos nove projetos-piloto, inicialmente previstos no âmbito do referido Programa de
Capacitação, já foram relatados os processos relativos ao Programa de Levantamento da Plataforma
Continental e Recursos Vivos — LEPLAC e REVIZE ( TC 002.838/97-4, Decisão n° 503/98 — Plenário,
de 05.08.1998) e ao Projeto do Gasoduto Brasil-Bolívia (TC 007.748/97-3, Decisão n° 619/98 — Plenário,
de 16.09.1998).
Segundo CONTANDRIOPOULOS, "avaliar consiste fundamentalmente em fazer um
julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o
objetivo de ajudar na tomada de decisões." (CONTANDRIOPOULOS, André-Pierre. "L'évaluation dans
le domaine de la santé: concepts et méthodes". In: Avaliação em Saúde: Dos Modelos Conceituais à
Prática na Análise da Implantação de Programas. Rio, Ed. FIOCRUZ, 1997, p. 31.)
Baseando-se nesse pressuposto, a avaliação de programas constitui um poderoso
instrumento gerencial, capaz de subsidiar o processo decisório, fundamental num contexto de crise fiscal,
no qual os administradores necessitam maximizar a utilização dos escassos recursos orçamentários.
Especificamente quanto a área social, a prática da avaliação de programas torna-se mais
N4 IN-H GS- 45 5 \ C:DOCUMENTOS \ DOC S-0 I 102097
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imperiosa, pois, segundo COHEN, "os programas sociais costumam gastar de maneira não-ótima os
recursos de que dispõem. Isso se deve à ausência de adequados controles e a não utilização das
metodologias de avaliação que, por um lado, poderiam permitir optar pelas alternativas mais econômicas
para alcançar os objetivos procurados e, por outro lado, efetuar um acompanhamento que permita
reorientar o projeto quando julgar que os objetivos não estão sendo alcançados. (COHEN, Ernesto.
"Avaliação de projetos sociais". Petrópolis, Ed. Vozes, 1993, p. 31)
Portanto, atento a todos os potenciais beneficios advindos da avaliação de programas para
a sociedade, que demanda cada vez mais transparência na gestão dos recursos públicos, o Tribunal
posiciona-se na vanguarda das Entidades Fiscalizadoras Superiores na América do Sul.
Quanto ao objeto da auditoria propriamente dito, a despeito dos significativos avanços no
campo da saúde materno-infantil registrados nos últimos anos, como o declínio na mortalidade infantil,
aumento das coberturas da assistência ao pré-natal e hospitalar de partos, ainda foram registrados cerca de
cem casos de tétano neonatal em 1997, número que não leva em consideração a subnotificação de
ocorrências.
Embora essa estatística não pareça relevante diante de outros agravos é bom lembrar que
nos países desenvolvidos o tétano neonatal de há muito foi eliminado, estando sua presença no País ainda
ligada ao estágio de desenvolvimento que nos encontramos
Dentro desse contexto, o tipo de avaliação empreendido no Plano de Eliminação do Tétano
Neonatal analisou a sua concepção, pertinência formal e potencial, tomando-se como paradigma os
padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Para tanto, foram examinados a natureza,
magnitude e características básicas do problema objeto da intervenção, como também os recursos e meios
operacionais da intervenção, bem como as estratégias de ação adotadas.
Como resultado dessa análise foram evidenciadas falhas ou deficiências na elaboração do
plano, definição de estratégias e monitoramento das ações que contribuiram para o não atingimento da
meta de eliminação do tétano neonatal.
Finalizando o trabalho, são apresentadas sugestões de estudos relativos aos problemas
encontrados, objetivando a melhoria da formulação, execução e acompanhamento do programa, que,
entendo, devam ser acolhidas com pequenas modificações de redação.
Acredito também ser importante recomendar à Fundação Nacional de Saúde que adote
providências no sentido de promover a intensificação e melhoria das ações epidemiológicas a cargo das
Secretarias Estaduais de Saúde.
Já quanto à proposta dirigida à Fundação Nacional de Saúde de reestruturação do Grupo
Técnico do Tétano Neonatal-GT-TNN, dotando-o de recursos materiais e humanos, bem como da
destinação de recursos financeiros específicos para o planejamento e execução do Plano de Eliminação do
Tétano, entendi por bem adotá-la na forma de recomendação
Por último, considerando a relevância do assunto, estou propondo a remessa da presente
Decisão, Relatório e Voto, bem como do relatório da equipe para o Ministro de Estado da Saúde,
Presidente da Fundação Nacional de Saúde, Comissão Intergestores Tripartite, Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara dos Deputados e Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal além da
juntada do processo às contas da Fundação Nacional de Saúde relativas ao exercício de 1997.
Diante de todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 14 de outubro de
1998

HUMB TO GUIMARÃE
Ministro-Rela
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1.Processo n°: TC 011.020/97-0
2.Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
3.Responsável: Elisa Viana de Sá (ex-Presidente da Fundação Nacional de Sáude)
4.Entidade: Fundação Nacional de Saúde/Plano de Eliminação do Tétano Neonatal
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: 4' SECEX
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde/MS que estude a reformulação do Plano de
Eliminação do Tétano Neonatal - TNN, levando-se em conta os seguintes fatores:
8.1.1. quanto à definição do problema, à determinação de objetivos e metas, e ao planejamento das
ações:
definição clara dos problemas observados e prioridades, aproveitando-se a experiência já adquirida
ao longo destes sete anos de implantação do atual Plano;
modificação do conceito de município silencioso associando-o à idéia de notificação negativa;
as recomendações da OMS, constante dos documentos: "Defining Neonatal Tetanus Elimination",
"Revised Plan of Action for Neonatal Tetanus Elimination", e "Assessement of the Elimination of
Neonatal Tetanus at District Level", na definição clara dos parâmetros para se eliminar o TNN;
viabilidade de se implantar um esquema de vacinação mais completo, segundo orientações da
OMS, visando conferir imunidade por um período mais prolongado;
definição de estratégias de imunização mais incisivas e precisas, com a especificação das diretrizes
norteadoras da forma de ação e da conseqüente aplicação de recursos no âmbito nacional;
viabilidade de se incluir a vacinação de mulheres em idade fértil nas campanhas de multivacinação
deflagradas pelo MS, dando-se a devida publicidade, inclusive tornando-a permanente;
integração entre o planejamento e a execução das ações do Plano de Eliminação do Tétano e dos
demais programas do Governo Federal tais como o Projeto para Redução da Mortalidade na Infância PRMI, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, o Programa Comunidade Solidária, e o
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher — PAISM;
8.1.2. quanto à Vigilância Epidemiológica:
a inclusão da definição de caso descartado no Guia de Vigilância Epidemiológica;
especificação e detalhamento de ações concretas que ensejarão a implementação e a integração do
Sistema de Vigilância Epidemiológica nas três esferas de Governo;
implementação de ações que estimulem e forneçam os meios necessários para que as Secretarias
de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, passem a executar a busca ativa de modo mais
sistemático e freqüente;
8.1.3. com relação à Educação Sanitária e Treinamento:
sejam especificadas a freqüência de treinamentos e a forma de se efetuar a divulgação das ações de
prevenção, bem como a responsabilidade pela execução destas ações;
sejam adotadas providências no sentido de que os estados e municípios tenham condições de
efetuar treinamento periódico de parteiras leigas em noções de higiene pós-parto.
8.1.4. com relação à Supervisão e Monitoramento:
declaração específica das ações de supervisão, detalhando-se a periodicidade e os locais de
realização dos eventos;
definição clara dos indicadores necessários ao acompanhamento do plano, que permitam a
avaliação precisa, detecção de eventuais falhas e sua pronta correção;
realização de planejamento prévio para as ações de monitoramento, que atualmente são levadas a
cabo de modo informal e pouco sistematizado;
8.1.5. com relação à Logística, efetuar planejamento de forma integrada, com a participação de todos
os setores envolvidos: compra de vacinas, supervisão e treinamento, etc, com o intuito de permitir uma
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visão geral das necessidades de aquisições e de transferência de recursos específicos para o combate
ao agravo;
8.1.6. a participação das Secretarias Estaduais de Saúde na elaboração do planejamento, de modo a se
garantir a integração e a unidade da ação governamental;
8.2. recomendar à Fundação Nacional de Saúde que:
adote providências no sentido de promover a intensificação e melhoria das ações epidemiológicas
a cargo das Secretarias Estaduais de Saúde;
reestruture o Grupo Técnico do Tétano Neonatal-GT-TNN, dotando-o de recursos humanos e
materiais necessários ao desempenho de seus objetivos;
destine recursos financeiros específicos para o planejamento e a execução de ações definidas no
Plano de Eliminação do Tétano Neonatal;
8.3. encaminhar cópia da presente Decisão, Relatório e Voto que a fundamentaram e do relatório de
auditoria da 4a SECEX ao Ministro de Estado da Saúde para fins da supervisão ministerial de que trata o
Decreto-lei n° 200/67, ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde para conhecimento e adoção das
medidas sugeridas, à Comissão Intergestores Tripartite do Sistema Unico de Saúde, à Comissão de
Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Federal;
8.4. juntar o presente processo às contas da Fundação Nacional de Saúde relativas ao exercício de
1997.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC n°325.331/97-9
NATUREZA: Relatório de Inspeção
ENTIDADE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Goiás DERGO
RESPONSÁVEIS: Maurício Hanseclever Borges - Diretor-Geral do
DNER e Mário José Vilela - Diretor - Geral do DERGO

EMENTA: Relatório de Inspeção realizada em atendimento ao
disposto no art. 69 da Lei n° 9.473/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 1998). Obra pública referente à BR - 080 - Trecho
Uruaçu - Padre Bernardo/GO. Audiência dos responsáveis.
Justificativas acatadas. Juntada às contas do DNER relativas ao
exercício de 1997.

•

Trata-se de processo constituído pela SECEX/GO em conformidade com as orientações
fixadas pelo Tribunal no sentido de formalizar-se processos específicos caso fossem identificados indícios
de irregularidades nos levantamentos de auditoria feitos em obras públicas, em atendimento ao disposto no
inciso II do art. 69 da Lei n° 9.473/97(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1998).
O objeto do levantamento de auditoria realizado no Distrito do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER, em Goiânia, na Residência do DNER em Uruaçu e no Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Goiás - DERGO foi a obra de construção e pavimentação da BR - 080
- Trecho Uruaçu - Padre Bernardo.
Por meio de despacho exarado em 27.10.1997 determinei à SECEX/GO que promovesse a
audiência dos responsáveis acerca das irregularidades constatadas.
A seguir elenco, para cada ponto questionado, as justificativas apresentadas e o
posicionamento adotado uniformemente pela Unidade Técnica:
"DNER
a) alteração do traçado da Rodovia BR-080, contrariando a Lei n° 5.917/73, não
constando no trajeto da rodovia a passagem por Padre Bernardo, resultando num aumento de 32 Km
no traçado original;
A equipe de auditoria inicialmente constatou que o traçado original da rodovia,
estabelecido pelo Plano Nacional de Viação (Lei n° 5.917/73) havia sido desrespeitado, uma vez que a
passagem pela localidade de Padre Bernardo não estava contemplada, conforme visualiza-se no croqui
de fls. 103. Tal desconformidade ensejaria em expressa violação à citada lei, haja vista o contido em seu
art. 7° que veda a aplicação de recursos federais em obras que não constem de planos oficiais.
Em resposta esclarece o DNER, fls. 02/137 do Volume I, que embora o traçado planejado
para a BR-080, no trecho em análise, não tenha coincidido com o executado, conforme prevê o mapa de
fls. 04 do volume I, permitia-se ao órgão alterar o traçado na fase de execução da rodovia. Em
sustentação a tal entendimento junta estudo do órgão, onde consta, às fls. 13-v do Volume I, que nas
rodovias que se apresentem planejadas no PNV os pontos de passagem não são obrigatórios até que
estudos e/ou projetos estabeleçam o traçado definitivo.
De fato o § 2° do art. 1° da Lei n° 5.917/73, fls. 133, dá ao Poder Executivo semelhante
prerrogativa, quando justificados por estudos técnicos e econômicos. Todavia percebe-se que não foram
juntados os devidos estudos que poderiam justificar a aludida alteração de traçado.
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b) ausência de fiscalização prevista na cláusula Quarta do Convênio PG-159/96-00, uma
vez que o DNER não vem participando das comissões de medição da obra;
Alega o órgão, sucintamente, que, embora os seus engenheiros não participem das
comissões de medição, existe o acompanhamento de seu fechamento e, posteriormente, a aprovação das
medições.
Entende-se que tais explicações não afastam a irregularidade da constatação. O que se diz
como acompanhamento restringe-se a aspectos formais e/ou documentais das medições, pois, conforme
verifica-se no relatório de auditoria nos itens "Visita in loco", fls. 08/11 e "Falha na fiscalização", fls.
15/17, o DNER está à parte do efetivo procedimento fiscalizatório.
O que de fato se constata é que a não participação do DNER nas comissões de medição,
conforme relatórios de fls. 104/141, tanto configurou, como também continua a configurar em expressa
desobediência à cláusula Quarta do Convênio PG-159/96-00, fls. 30. No entendimento da equipe tal
omissão se deve, principalmente, à completa ausência de estrutura operacional das residências de
Uruaçu e Anápolis, pois, a participação em comissão de medição exige, necessariamente, um
acompanhamento diuturno da execução da obra e da fiscalização, incluindo aí os importantíssimos testes
de laboratório que são realizados diariamente.
c) esclarecimentos respeito de estudos feitos no âmbito do DNER com vistas a viabilizar
a realização de contorno na BR-080, na altura de Padre Bernardo
Alega o órgão que as obras para o contorno encontram resistência de proprietários de
imóveis situados na região, acrescentando que tão-logo haja formalização de um acordo será dado
conhecimento a este Tribunal.
DERGO
a) ausência de licitação para contratação das empresas EMSA e EGESA na construção e
pavimentação asfáltica da BR-080, contrariando os arts. 2° e 3° da Lei n° 8.666/93, uma vez que o
instituto da sub-rogação não é previsto em lei e implica na frustação do procedimento licitatório;
Nas razões de fls. 139/145 do Volume I, acompanhadas dos documentos de fls. 146/244 do
mesmo volume, esclarece o responsável, por meio de procuradores devidamente constituídos (mandato às
fls. 244), os fatos que redundam na aludida sub-rogação, argüindo, ao final, a legitimidade do ato, de
vez que não houve extinção do contrato originalmente estabelecido, tendo inclusive sido aprovado pelo
Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
Antes de se rebater os argumentos trazidos pelo órgão estadual, vale repisar,
sinteticamente, os fatos apontados pela equipe, às fls. 01/03 do Relatório de Auditoria, que deram
origem à irregularidade, sendo os quais coincidentes com os narrados na peça de defesa do DERGO.
Assinatura do Convênio PG 063/91-00 em 01/10/91 entre o DNER e o DERGO, onde se
atribui a este a condição de delegado para a construção e pavimentação da BR-080 no trecho Uruaçu P. Bernardo, fls. 20/24.
realização do contrato 018/91, em dezembro de 1991, com a empreiteira ESTENGE,
após concorrência pública regida pelo DL 2.300/86, visando a execução da obra delegada, fls. 39/52 e
60;
assinatura de termos aditivos ao contrato 018/91 em 16/01/96, sub-rogando a execução
da obra às firmas EMSA e EGESA, fls. 219/228 do Volume I, tendo havido expressa autorização do
Governador do Estado de Goiás, Sr. Luiz Alberto Maguito Vilela, fls. 218 do Volume I;
denúncia ao Convênio PG 063/91-00 em 19/09/96 e assinatura de novo Convênio, PG159/96-00, na mesma data, conforme fls. 27/32.
Isto posto, considere-se, inicialmente, o princípio constitucional da igualdade de condições
a todos os concorrentes nas licitações públicas, inscrito no art. 37, XXI da Constituição Federal. O
alcance da expressão, a par de sua evidente simplicidade interpretativa, revela, entre inúmeras exegeses
possíveis, que o Poder Público não pode privilegiar ninguém quando quiser contratar obras, serviços,
compras, etc. Assegurar a referida igualdade, portanto, é o objetivo constitucional primaz à legislação
regulamentadora das licitações públicas aplicável tanto ao DL n°2.300/86, quanto à Lei n°8.666/93.
;
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Dessa feita, adquirindo o vencedor de um procedimento licitatório o direito de contratar
com a administração pública, essa situação só pode se modificar em caso excepcional, que é o de se ver
preterido pelo licitante subseqüente na ordem classificatória, quando se recusar a assinar o respectivo
contrato. Mesmo assim o contrato administrativo decorrente do procedimento licitatório, uma vez
assinado, adquire uma condição essencial a sua coexistência jurídica, entre tantas outras, que é a de só
permanecer válido se for mantido com a pessoa apontada pelo procedimento administrativoconstitucional da licitação pública. E nem poderia ser diferente, pois se a contratação com o poder
público só pode se dar mediante licitação - excetuando-se casos expressamente previstos em lei -,
corolário imediato é a existência do pressuposto pessoal de validade ao contrato.
Em absoluta consonância ao entendimento exposto é que balizados doutrinadores,
particularmente o Ilustre Hely Lopes Meirelles, afirmam ser o contrato administrativo de natureza
intuitu personae, ou seja, é da essência do contrato administrativo que a obrigação do contratado deva
ser realizada pessoalmente (Licitações e Contratos Administrativos, 6a edição, pg. 199). Ou seja,
havendo modificação da parte contratada, insanavelmente viciado torna-se o contrato a partir de então.
Ora, em sendo o contrato administrativo normalmente decorrente de uma licitação pública
à qual se liga umbilicalmente, seria absurdo admitir-se a possibilidade de contrato decorrente de uma
licitação pudesse ser firmado com pessoa diferente do que o vencedor do certame licitatório, sendo mais
absurdo ainda admitir-se sua continuidade a partir de então. Mais do que ofender ao DL 2.300/86 ou a
própria Lei n° 8.666/93, a sustentação desta equivocada tese levaria à negação do que expressamente
estabelece o texto constitucional.
Que asseguramento de igualdade de condições haveria aos concorrentes se a administração
pública pudesse, depois de promovida uma licitação, substituir um contratado por outro a seu exclusivo
critério? De que adiantaria um procedimento licitatório, com vários participantes, se uma empresa
estranha ao certame pudesse colocar-se como parte contratada em substituição ao contratado
inicialmente?
Obviamente não pode. Repare-se não se estar tratando de sub-contratação, onde por
particularidades técnicas, permite-se que uma empresa cumpra parte do objeto contratado, todavia sob a
responsabilidade do licitante vencedor. Não se trata disso. Está-se sustentando da impossibilidade
jurídica de haver uma pura e simples substituição de contratado (sub-rogação) em mesma relação
obrigacional administrativa decorrente de licitação pública.
Quanto ao argumento de que o Tribunal de Contas do Estado tenha concedido registro aos
atos sub-rogatórios, há de se considerar que isto em nada obsta a atuação desta Corte no caso em
enfoque, em vista da independência funcional das instituições. Todavia ao se analisar o parecer que
fundamentou semelhante decisão, fls. 235/237 do Volume I, percebe-se haver flagrante inconsistência
jurídica ao buscar no Direito Privado sustentação ao comentado ato. Pelo que expõe o art. 54 da Lei n°
8.666/93, em repetição ao que já existia no art. 44 do DL 2.300/86, as disposições de direito privado só
podem socorrer em caráter supletivo. Ora, havendo o direito público repelido por inteiro o instituto da
sub-rogação, desde os tempos do DL 2.300/86, conforme análise exposta, inaceitável torna-se qualquer
argumento sobre o tema com base na linha privativista.
Expostos os argumentos acima, algumas importantes consequências afiguram-se em relação
ao caso concreto aqui tratado.
A uma, a sub-rogação promovida pelo DERGO em favor das empresas ElVISA e EGESA,
que nem mesmo participaram do procedimento licitatório, conforme fls. 180 do Volume I, no tocante ao
contrato n° 018/91, inicialmente firmado com a empresa ESTENGE, é absolutamente ilegal por
prescindir do procedimento constitucional da licitação pública, tutelado pela Lei n° 8.666/93.
Isso porque, conforme demostrado, uma vez desistindo a empresa vencedora (ESTENGE)
do contrato, este perde sua validade jurídica, tornando os atos de sub-rogação em favor das outras
empreiteiras, que nem mesmo participaram do processo licitatório, em simulacros de termos aditivos,
pois na verdade são novos contratos firmados à revelia do processo licitatório. Aliás, a questão aventada
na defesa de que estes termos aditivos estariam regidos pelo DL 2.300/86 é despicienda, pois a subrogação realizada, tanto à luz deste diploma, quanto da Lei n° 8.666/93 é ilegal. Todavia considerando
MIN-HGS-455\ C DOCUMENTOSVDOCS 32533197

3

-81TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

a

•

e

r. (9- (5anki.

lerti= t

Sectetála do Plenátto

os termos aditivos como novos contratos, como são, a ofensa legal se deu à Lei n° 8.666/93, vigente à
época de sua assinatura, 16/01/96.
A duas, a responsabilidade pela prática deste ato ilegal deve ser compartilhada pelo
dirigente do DERGO e pelo próprio Governador do Estado de Goiás, na ocasião, Sr. Luiz Alberto
Maguito Vilela, uma vez ter expressamente autorizado a ilegal sub-rogação, fls. 218 do Volume I. Penso
que o ato, embora restrinja-se à competência do DERGO, sua formação partiu de manifesta e expressa
autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual, que tem sob sua gerência o próprio DERGO. Sendo
assim ambos os dirigentes são co-responsáveis pelo ato administrativo.
A três, tendo as sub-rogações prescindido do devido certame hcitatório previsto no art. 37,
XXI da CF e no art. 2° da Lei n° 8.666/93, apresentam-se nulas de pleno direito e sujeitas à declaração e
conseqüências previstas no art. 59 da Lei n°8.666/93.
falta de adoção de medidas cabíveis no tocante a resistência de alguns fazendeiros que
não permitem a faixa de domínio acima de 20 m ao tempo que a exigência do DNER é de 80 m,
contratiando assim, o §2° da cláusula terceira do convênio PG-159/96-00;
O responsável não se pronunciou sobre o ponto.
ausência de projeto básico para a obra licitada pela Concorrência n° 025/91, em
desconformidade com o art. 6° do DL n° 2300/86, uma vez que o projeto básico então utilizado referiase ao trecho original da Rodovia BR-080, cujo traçado não passava por Padre Bernardo.
Conquanto não tenha havido pronunciamento expresso a respeito, percebe-se nos
documentos juntados aos autos que a falha já havia sido detectada pelo Tribunal de Contas do Estado,
sendo também considerada sanada, conforme fls. 204/206 do Volume I.
A necessidade de projeto básico nas licitações públicas, mais do que uma mera
contingência legal já exigida pelo DL 2.300/86, consiste em uma importante garantia da lisura do
próprio procedimento licitatório, uma vez que seu objetivo é propiciar aos licitantes a configuração
básica da obra para que possam oferecer uma proposta efetivamente factível.
"In casu", quando se realizou a licitação da obra em 1991 já se sabia que o trecho a ser
realizado contemplava passagem por Padre Bernardo, diferentemente do que previa o PNV, conforme já
discutido. Todavia o DERGO aproveitando um antigo projeto elaborado pelo DNER, que era compatível
com trecho estabelecido pelo PNV, resolveu lançar mão deste como projeto básico de uma obra com
outro traçado. Perceba-se que a diferença de traçados é bastante significativa, apontando um acréscimo
de 45%, conforme ressaltado por Engenheiros do DNER às fls. 101/102.
Mesmo que se aceite a alteração de traçado por haver permissivo no próprio Plano
Nacional de Viação, conforme já relatado, creio que não há justificativa plausível para que se tenha
realizado a licitação com projeto básico diferente do que se pretendia realizar. A par de tal fato consistir
em descumprimento de injunção legal, configura-se que os licitantes ao oferecerem suas propostas - e aí
está o efetivo prejuízo - careciam de base técnica adequada - somente possível com um projeto básico
corretamente elaborado - para apresentarem seus preços. Enfim, sabendo que a obra pretendida era
diferente daquela basicamente projetada no edital licitatório, ofereceram seus preços à luz de suposições
diversas e não de um documento idôneo.
CONCLUSÃO

•

Procedida a análise acima, conclui-se, em relação ao DNER na pessoa de seu responsável,
Sr. Maurício Hanseclever Borges, que houve irregularidades administrativas no tocante aos
questionamentos contidos nos itens "a" e "h" do oficio de audiência (análise contida nos ítens 03/05 e
06/08 desta instrução). Isso porque não foram apresentados os estudos técnicos que poderiam justificar a
aludida alteração de traçado, conforme exige o § 2° do art. 1° da Lei 5.917/73 e, ainda, não vem
cumprindo o que determina o Convênio PG 159/96 no que tange à obrigatoriedade do DNER
efetivamente fiscalizar a execução da obra por meio de sua formal participação nas comissões de
medição.
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Dessa feita, entende-se plausível a aplicação de multa, sem prejuízo que se determine ao
órgão providências no sentido de participar formalmente das comissões de medição relacionadas à
construção e pavimentação da BR-080, conforme determina o Convênio PG 159/96.
Quanto às alegações produzidas pelo DERGO, tem-se a concluir que nenhuma delas restou
justificada, conforme análise constante dos itens 10/28 deste parecer, sendo que os termos de subrogação em favor das empresas EGESA e EMSA apresentam-se passíveis de nulidade, sujeitando-se às
consequências descritas no art. 59 da Lei n°8.666/93.
Nada obstantes, observa-se, diante das considerações expostas no item 22 deste, que a
responsabilidade pela prática da irregularidade constante da alínea "a" do oficio de audiência de fls.
148 também recai sobre o então Governador do Estado de Goiás, Sr. Luiz Alberto Maguito Vilela.
Dessa feita, visando o completo saneamento dos autos para que possa ser conclusivamente
apreciado por esta Corte de Contas, opinamos, preliminarmente, pela sua remessa ao Relator, Ministro
Humberto Souto, com o fito de autorizar audiência do Sr. Luiz Alberto Maguito Vilela (art. 194, III do
RI-TCU) para que apresente razões de justificativa pela irregularidade constante do item "a" do ofício
de audiência de fls. 148".
É o relatório.
VOTO
Ante as justificativas apresentadas e os documentos constantes dos autos, e tendo em vista
a natureza das impropriedades detectadas, tecerei algumas considerações a seguir, pois divirjo das
propostas apresentadas pela Unidade Técnica.
A questão da ausência de encaminhamento a este Tribunal dos estudos técnicos e
econômicos desenvolvidos que teriam resultado na alteração do traçado da BR - 080 pelo Poder
Executivo, exigência da Lei n° 5.917/73, que aprovou o Plano Nacional de Viação - PNV, não implica em
sua inexistência. Ademais, como foi registrado nos autos, o próprio Convênio n° PG-063/91-00, firmado
pelo Ministério da Infra-Estrutura com o Governo do Estado de Goiás, no qual foi delegado a este a
execução de obras e serviços em rodovia federal integrante do PNV, já previa o trecho questionado, qual
seja a BR - 080 - Trecho Uruaçu - Padre Bernardo. Considero não haver possibilidade de ser fixado novo
traçado de uma rodovia planejada sem prévia justificativa. De outro lado, entendo que este tipo de
irregularidade não enseja a aplicação de multa, até por que, in casu, ocorreu uma redução de 16 km da
extensão a ser executada, conforme mapa anexado e esclarecimento do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Goiás — DERGO (o aumento do traçado em 32 km, aventado pela equipe, significa
aumento de distância a ser percorrida e não da obra a ser executada).
No que se refere à obrigatória participação do DNER nas Comissões de Medições,
disposição constante da Cláusula quarta do Convênio PG - 159/96-00, que trata da questão da
fiscalização, foi consignado nos autos pelo Sr. Alfredo Soubihe Neto, respondendo pelo Diretor - Geral do
DNER, que esta se restringe ao acompanhamento, pelos Residentes nas Unidades de Anápolis e Uruaçu,
do fechamento das medições: a sua aprovação pelos engenheiros residentes do DNER seria pré - requisito
para o seu processamento.
De fato, do mesmo modo que a equipe de auditoria, entendo que tal procedimento vai de
encontro à previsão do termo de convênio citado. Todavia, como a própria equipe salientou no relatório
produzido, esta situação decorre da ausência de estrutura operacional nas duas Unidades referidas,
especialmente em Uruaçu, com reduzido número de pessoal. Em que pese poder-se imputar
responsabilidade ao Diretor - Geral por suposta falta de planejamento na alocação do pessoal da entidade,
tendo em vista as atribuições estipuladas nos diversos acordos firmados, considero não ser adequada ainda
a aplicação de multa, devendo este Tribunal determinar àquele órgão que adote providências no sentido de
dar cumprimento efetivo à disposição da citada cláusula convenial.
Quanto à questão do projeto básico, consta do relatório inicial da equipe de auditoria que o
Tribunal de Contas do Estado de Goiás, inicialmente, considerou irregular o contrato firmado em virtude
da Concorrência realizada pelo Departamento de Estrada de Rodagem estadual; no entanto, após análise
dos esclarecimentos apresentados no recurso apresentado àquele órgão pelo Diretor de Planejamento e
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Controle do DERGO acerca da apresentação de projeto básico da Rodovia BR - 080 em desconformidade
com o trecho licitado, aquele órgão resolveu aprovar o referido acordo, consoante Resolução n° 1.060, de
14.04.92. O fato é que o projeto básico questionado tratava do traçado original do referido trecho previsto
no Plano Nacional de Viação - PNV, que foi alterado, conforme já comentado. Acresça-se que o aumento
de 45% em relação ao traçado original, conforme ressaltado pela Unidade Técnica, não diz respeito à obra
licitada; o trecho reformulado, no total de 100 km, apresenta um total de 48 km já asfaltado.
No que tange à sub-rogação total do contrato pela ESTENGE às empresas EMSA Empresa Sul Americana de Montagens S/A e EGESA - Empreendimentos Gerais de Engenharia S/A, em
que pese a pertinência das considerações tecidas pela Unidade Técnica, entendo que não cabe reparo ao
ato pois a cláusula 7.3 do Edital da concorrência previa essa possibilidade, atendendo, assim, o disposto no
art. 68, inciso VI, do Decreto-lei n° 2.300/86.
Outro ponto questionável na sub-rogação ou transferência de contrato seria o exame do
interesse da administração; ora, não se pode contestar o atendimento daquela exigência legal uma vez que
os contratos foram assinados com a interveniência do próprio Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Goiás - DERGO.
Acrescente-se ainda, por oportuno, que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, tendo em
vista parecer emitido pelo Ministério Público, aprovou os referidos atos, condição indispensável para sua
eficácia, de acordo com as normas que permeiam a atuação daquela Corte de Contas.
É importante destacar que os valores relativos aos ditos contratos não foram questionados,
bem como a sua execução, tendo até sido consignado nos autos que as obras estão sendo desenvolvidas
normalmente e que, inclusive, as empresas sub-rogadas ainda teriam créditos a receber, ante as medições
efetivadas à época da auditoria, ou seja, não foram identificados indícios de que ocorreram prejuízos à
União.
Foi anexada aos autos solicitação do Sr. Helio Telho Corrêa Filho, Procurador da República
no Estado de Goiás, no sentido de ser-lhe encaminhada cópia integral deste processo.
Ante todo o exposto, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto a
sua deliberação.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 14 de outubro de
1998

HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
,Ministro-Relator
'
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DECISÃO N° 710 /98 - TCU - PLENÁRIO

•

1.Processo n°: TC - 325.331/97-9
2.Classe de Assunto: Relatório de Inspeção
3.Responsáveis: Maurício Hanseclever Borges - Diretor-Geral do DNER e Mário José Vilela - Diretor Geral do DERGO
4.Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER e Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Goiás - DERGO
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Goiás
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - determinar ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER que
adote providências objetivando dar efetivo cumprimento ao disposto na Cláusula Quarta do Convênio n°
PG - 159/96-00 firmado com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Goiás - DERGO,
uma vez que restou comprovado que as ações empreendidas não atendem àquela disposição convenial;
8.2 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram ao
Diretor-Geral do DNER e do DERGO para conhecimento;
8.3 — encaminhar cópia integral destes autos ao Sr. Hélio Telho Corrêa Filho, Procurador da
República no Estado de Goiás; e
8.4 - determinar ajuntada destes autos à prestação de contas do DNER relativa ao exercício de 1997,
para análise em conjunto e em confronto.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE — V - Plenário
TC- 350.176/95-7
Natureza: Relatório de Auditoria.
Entidade: Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão — SES/MA.
Responsáveis: Marival Pinheiro Lobão, Inácio da Cunha Boueres,
Antônio Joaquim Araújo Filho, Evandro Sarney de Araújo Costa, José
Henrique Pereira de Melo, João Batista Costa Santos, Eliezer do
Espirito Santo Pestana, José Fernando Lopes dos Anjos, José João
Lopes, Henrique Santillo, Sebastião Carlos Alves Grillo, Márcio
Antônio Pinto de Almeida, Edidácio Monteiro dos Santos e Adib
Jatene.
Ementa: Relatório de Auditoria realizada na Secretaria de Estado da
Saúde do Maranhão, relativa ao exame da gestão dos recursos
transferidos pelo Governo Federal àquela unidade, abrangendo o
período de janeiro de 1994 a março de 1995. Irregularidades não
elididas na audiência prévia e aplicação de multa aos respectivos
responsáveis. Solicitação para parcelamento da dívida. Autorização.

Versa a espécie sobre Relatório de Auditoria realizada na Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão — SES/MA, na área de recursos federais transferidos àquela unidade, no período de janeiro de 1994
a março de 1995.
Apuradas as irregularidades em procedimentos licitatórios, os responsáveis foram convocados em
audiência prévia.
Rejeitadas as razões de justificativa, o Tribunal deliberou, mediante Acórdão n° 115/98 — TCU —
Plenário (Ata n° 32/98 — Sessão de 12.08.1998), aplicar multa aos responsáveis - Evandro Sarney de Araújo
Costa, José João Lopes, João Batista da Costa Santos, Eliezer do Espírito Santo Pestana, José Henrique
Pereira de Melo e Antônio Joaquim Araújo Filho, autorizando, desde logo, a cobrança judicial da dívida.
Devidamente notificado, o responsável, Sr. João Batista Costa Santos, retorna aos autos para
solicitar o parcelamento da referida multa em 24 parcelas, conforme faculta o art. 26, da Lei Orgânica do TCU.
05.
Em instrução lançada à folha 653, a Unidade Técnica manifesta-se pelo deferimento do pleito do
responsável.
É o Relatório.
VOTO
O responsável, no ânimo de cumprir a obrigação que lhe foi cometida, solicita autorização para
pagamento da dívida de forma parcelada, sem que o prazo da notificação tenha expirado (25/09/98).
A jurisprudência desta Corte é sobejamente favorável ao deferimento de pleitos desta natureza.
•
Tendo por base o disposto no art. 26 da Lei n° 8.433/92, c/c art.168 do Regimento Interno do TCU,
não vejo óbice em deferir a solicitação de parcelamento do débito, na forma requerida pelo responsável.
Nesse sentido, acolho o parecer da Unidade Técnica e VOTO por que o Tribunal adote o Acórdão
que ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1998
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1. Processo n2 TC — 350.176/95-7
2. Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria.
3. Responsável: Marival Pinheiro Lobão, Inácio da Cunha Boueres, Antônio Joaquim Araújo Filho, Evandro
Sarney de Araújo Costa, José Henrique Pereira de Melo, João Batista Costa Santos, Eliezer do Espírito Santo
Pestana, José Fernando Lopes dos Anjos, José João Lopes, Henrique Santillo, Sebastião Carlos Alves Grillo,
Márcio Antônio Pinto de Almeida, Edidácio Monteiro dos Santos e Adib Jatene.
4. Entidade: Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão — SES/MA
5. Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: SECEX/MA
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada na Secretaria
de Estado da Saúde do Maranhão, referente aos recursos federais repassados mediante convênio ou pelo
Sistema Único de Saúde, abrangendo o período de janeiro de 1994 a março de 1995.
Considerando que, na Sessão Plenária de 12/08/98, este Tribunal aplicou multa aos
responsáveis - Evandro Sarney de Araújo Costa, José João Lopes, João Batista da Costa Santos, Eliezer do
Espírito Santo Pestana, José Henrique Pereira de Melo e Antônio Joaquim Araújo Filho, autorizando, desde
logo, a cobrança judicial da dívida;
Considerando que, devidamente notificado, o Sr. João Batista Costa Santos solicitou o
parcelamento da dívida em 24 (vinte e quatro) prestações mensais;
Considerando, ainda, que há amparo legal para o deferimento do pleito,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
autorizar, com fulcro no art. 26 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 168 do Regimento Interno do TCU, o
parcelamento do débito em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, sobre as quais incidirão os consectários
legais correspondentes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para o recolhimento da
l a parcela;
alertar o responsável de que o não recolhimento de qualquer das prestações importa no vencimento
antecipado do saldo devedor, nos termos do parágrafo único do art. 26 da Lei n° 8.443/92, c/c o art.168, § 2 °,
do Regimento Interno do TCU;
fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data prevista para o recolhimento de cada parcela, a fim
de que o responsável comprove, perante o Tribunal, a efetivação do pagamento (art. 165, inc. III, "a", do
Regimento Interno do TCU).
9. Ata n° 42/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Benjamin Zymler (Relator).
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC- 450.140/97-0
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Fundação Nacional de Saúde- Coordenação Regional do
Estado do Pará
INTERRESSADO: Timbira Serviços Gerais Ltda.

EMENTA: Representação contra procedimento licitatório realizado
pela Fundação Nacional de Saúde no Pará. Conhecimento. Licitação já
anulada. Perda do objeto da Representação. Ciência ao interessado.
Arquivamento do processo.

Trata-se de representação formulada pela empresa Timbira Serviços Gerais Ltda., com base
no § 10 do artigo 113, da Lei n° 8.666/93, contra ato administrativo praticado pela Fundação Nacional de
Saúde - Coordenação Regional do Pará, em face do Edital de Concorrência Pública n° 02/97, aberto para a
contratação dos serviços de limpeza, desinfecção e conservação dos estabelecimentos de saúde em
unidades do Estado do Pará, no qual teriam sido incluídas exigências contrárias aos princípios basilares da
isonomia e da competitividade.
No exame inicial, a cargo da SECEX/PA (fs.09), foi proposto pela instrução e acolhida
pelo seu titular o conhecimento da presente representação e a improcedência da mesma, em face da não
comprovação, pela interessada, das irregularidades denunciadas.
Considerando que o expediente em exame continha questionamento quanto ao caráter
competitivo da licitação, particularmente quanto às exigências contidas no item 6.1, alíneas g e h do edital
convocatório, e dada a insuficiência de informações para exercer um juízo de mérito, determinei, mediante
Despacho exarado à fl. 10, que fossem preliminarmente solicitados à FNS/PA esclarecimentos acerca dos
fatos apontados na presente representação, sem prejuízo do encaminhamento dos seguintes elementos:
- edital convocatório
número de empresas que retiraram o edital convocatório;
- número de empresas que apresentaram propostas;
- impugnações ao edital e às decisões nelas proferidas;
atas de julgamento das propostas, dos recursos eventualmente interpostos e as decisões
proferidas nos mesmos e, por fim, as justificativas apresentadas no processo administrativo da licitação
para a utilização do "fator de insolvência de kanitz" para a avaliação da boa situação financeira das
empresas participantes do certame.
Em atendimento à diligência supracitada, o então Coordenador Regional da Fundação
Nacional de Saúde naquele Estado da Federação, Sr. Roberto Jorge Maia Jacob, enviou a documentação
de fls. 12/188, contendo os esclarecimentos pertinentes, desde o Edital de Convocação até o parecer da
Assessoria Jurídica da Entidade sugerindo a adjudicação da licitação em favor da firma SERVINORTE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, vencedora do concurso segundo, a
Comissão de Licitação.
Concomitante à representação apresentada pela firma Timbira, deu entrada neste Tribunal
outra representação contra a Concorrência n° 02/97, desta feita interposta pela empresa SEL SERVIÇOS
GERAIS LTDA alegando as mesmas razões da concorrente e com o mesmo objetivo, qual seja a anulação
do certame promovido pela FNS/PA.
O expediente foi protocolado nesta Casa sob o n° 450.113/97-3 e submetido a julgamento,
na Sessão de 12.08.98, Ata n° 32/98-P quando, na oportunidade, o Tribunal, ao acolher Voto deste
Relator, proferiu a Decisão n° 536/98-TCU, verbis:
Ii( ...

)
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8.1 conhecer da presente representação, nos termos do disposto no art. 113, § 1°, da Lei
n° 8.666/93, em face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do
RI/TCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista a perda de seu objeto com a anulação
da Concorrência n°2/97 da Fundação Nacional de Saúde- Coordenação Regional do Pará-FNS/PA;"
É o Relatório
VOTO
Consoante se verifica do Relatório precedente, a Concorrência n° 2/97 foi devidamente
anulada pela Fundação Nacional de Saúde, ficando, assim, prejudicado qualquer juízo de mérito quanto ao
assunto ora sob exame.
Assim, considerando que não mais subsiste o objeto questionado na representação que deu
origem ao presente processo, manifesto-me no sentido de que o mesmo seja arquivado, uma vez que não
há mais providências a serem adotadas no âmbito desta Corte de Contas.
Com essas considerações, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
elevada consideração deste Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 14 de outubro de
1998
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1.Processo n°: TC- 450.140/97-0
2.Classe de Assunto: VII- Representação
3.Interessado: Timbira Serviços Gerais Ltda.
4.Entidade: Fundação Nacional de Saúde- Coordenação Regional do Estado do Pará
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: Não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/PA
8.Decisão: O Tribunal Pleno, à vista das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da presente representação, nos termos do disposto no art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93,
uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno desta
Corte de Contas, para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista a perda de seu objeto, em
decorrência da anulação da Concorrência n° 2/97, promovida pela Fundação Nacional de SaúdeCoordenação Regional do Pará-FNS/PA;
8.2 dar ciência desta Decisão ao interessado;
8.3 arquivar o presente processo.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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Grupo I - Classe VII - Plenário
TC- 006.655/97-1
Natureza: Representação (art. 113, § 1 2, da Lei n2 8.666/93)
Entidade: Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá-MT
Interessado: Nelise F. Prado e Cia. Ltda.
Ementa: Representação formulada pela empresa acima citada contra
o resultado da Tomada de Preços n 2 1/97, da EAFC/MT
Conhecimento da Representação para, no mérito, considerá-la, em
parte, procedente; determinações à entidade; juntada do processo às
contas da EAFC/MT, exercício de 1997; ciência ao interessado do
inteiro teor da Decisão.

•

Trata-se de Representação formulada pela empresa Nelise F. Prado e Cia. Ltda. apontando
irregularidades na Tomada de Preços n 2 1/97, realizada pela Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá/MT, com
o objetivo de contratar mão-de-obra terceirizada para serviços gerais, vaqueiro, auxiliar de padaria/confeitaria
e nutricionista.
As ocorrências trazidas à colação prendem-se aos seguintes fatos:
02.
a vencedora do certame elaborou os cálculos constantes da planilha anexada à proposta utilizando
percentuais de imposto abaixo do que determina a lei e desrespeitou cláusula da Convenção Coletiva de
Trabalho ao cotar os dez serventes como faxineiros, podendo, dessa forma, ofertar preços mais baixos que
as concorrentes;
tal fato foi apontado durante a Sessão de Abertura das propostas devidamente registrada em Ata,
sem que houvesse manifestação da Comissão de Licitação a respeito do assunto quando da divulgação do
resultado, nem do Procurador em seu parecer de n 2 104/97;
impetrou recurso junto à EAFC/MT, em tempo hábil, conforme cópia do protocolo de
recebimento, mas a Escola deixou de apreciá-lo, alegando não constar registro de seu recebimento.
O presente processo foi instruído na SECEC-MT (fl. 63) que, propôs, preliminarmente, com
03.
fundamento no art. 12, inciso III, da Lei n 2 8.443/92, a realização de audiência dos responsáveis Dimorvan
Alencar Brescancim (Diretor-Geral da EAF/Cuiabá/MT), Gilmar Lopes, Jasson Borralho e Edenise de
Amorim, componentes da Comissão de Licitação, para que apresentassem razões de justificativa sobre o
recebimento ou não do recurso impetrado pela empresa interessada contra o resultado da licitação em tela,
bem como relativamente à ausência de manifestação da citada Comissão quanto ao aludido recurso.
Por intermédio do Despacho de fl. 64, determinei a formalização das audiências sugeridas, o que foi
devidamente cumprido pela Unidade Técnica competente, conforme Oficios n 2s. 102/98 (fls. 65 e 69), 103/98
(fls. 66 e 70), 104/98 (fls. 67 e 71) e 105/98 (fls. 68 e 72).
Em atendimento, foram trazidas ao processo as manifestações dos envolvidos (peças de fls. 69 a 89),
as quais mereceram novo exame da SECEX/MT às fls. 93 a 96, que passo a examinar a seguir.
O informante observou que as justificativas em questão foram apresentadas individualmente pelos
responsáveis, mas convergiram para a mesma linha de defesa, o que, no seu entender, tornou dispensável a
análise das mesmas separadamente.
Assim, foram destacadas, resumidamente, as considerações dos defendentes, a saber:
o processo licitatório n 2 23000.059461/97-63 (TP n 9 1/97), juntamente com a Ata de Abertura
onde constam as observações da reclamante, foi encaminhado ao Procurador Sr. Valdevino Ferreira de
Amorim, que emitiu o Parecer n 2 104/97, onde se manifesta positivamente pela homologação do pleito;
a empresa Nelise F. Prado e Cia. Ltda, ao entregar o recurso na Instituição, o fez em horário de
Min-VC_170\C:\Trabalho\votos\665597.doc
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almoço, às 12:30 hs (expediente na escola - 7:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00 hs), a um funcionário a quem não
competia o compromisso do recebimento e protocolagem do processo, assumindo o risco de não ver o seu
recurso tempestivamente entregue à Comissão de Licitação"; e
c) até o dia 24/04/97, data em que foi homologado o referido processo, não se tinha conhecimento
de tal recurso.
Ao examinar as alegações dos defendentes, o Analista asseverou, dentre outras observações, o
08.
seguinte (fl. 95):
A respeito de que a empresa Conservadora e Limpadora Centro Oeste Ltda, vencedora do
"4.2
certame, desrespeitou cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho (ti 55) ao cotar os dez serventes como
faxineiros, podendo, dessa forma, ofertar preços mais baixos que os concorrentes, ao observar o
estabelecido no item 2 do edital de licitação Ui 41), entendemos não prosperar tal assertiva, haja vista
que no próprio edital agrupam-se no mesmo item os dez aludidos trabalhadores, aliás, a nosso ver, de
qualificações e remunerações assemelhadas. Além disso, cabe destacar que, como demonstrado no
próprio recurso impetrado (fls. 13/14), o total de salários pagos pela licitante vencedora (R$ 5.566,44),
incluindo os Encargos Sociais, supera o da empresa recorrente (R$ 5.186,47), não sendo, portanto, o
fator determinante para que seu preço total ofertado pudesse ser o menor.
Quanto aos percentuais de impostos abaixo do que determina a lei (lls. 10/11), em que pese
4.3
a empresa Conservadora e Limpadora Centro Oeste Lida, vencedora do certame, ter realmente atribuído
valores indevidos, cabe considerar que tais impostos, independente de qualquer vontade do licitante, têm
percentuais pré-determinados. A nosso ver, caberia à Comissão de Licitação simplesmente promover o
ajuste dos cálculos, fazendo incidir os percentuais corretos aos valores cotados pela licitante. Esses
ajustes elevariam o valor total da proposta a R$ 7.687,31, valor este ainda suficiente para que a empresa
fosse declarada a vencedora.
No que se refere à propalada ausência de manifestação da Comissão em relação aos
4.4
destaques constantes na Ata de abertura das propostas, em que pese o Parecer n°104/97, do procurador,
Sr. Valdevino Ferreira de Amorim (fl. 32), onde atesta que 'não houve incidente, o processo está correto,
sem qualquer indício para que haja diligência a ser promovida', somos da opinião de que houve falha
no procedimento, pelo simples fato de que não consta dos autos qualquer referência quanto à análise das
observações dos licitantes registradas em Ata, observações estas, diga-se de passagem, que poderiam
alterar o resultado do certame. E realmente alteram, se não na ordem de classificação das empresas, pelo
menos nos preços ofertados (item 4.3, retro).
Outra questão relevante anotada nos autos diz respeito ao não julgamento de recurso
4.5
interposto, em tempo hábil, por uma das licitantes. Tal recurso, segundo argumentam os responsáveis,
recebido em horário de almoço, fora do expediente, por uma funcionária da entidade a quem não
competia o compromisso do recebimento e protocolização do processo (fl. 12), não teria chegado às mãos
da Comissão de Licitação em tempo hábil.
A esse respeito cabe destacar, primeiramente, que, não obstante tal recurso não ter sido
4.5. I
analisado à época, os fatos ali elencados, objeto das análises procedidas nos itens 4.2, 4.3 e 4.4, retro,
não alteram a ordem de classificação das empresas; aliás, é de se notar que a falta de ajustes à proposta
vencedora inclusive impõe certo prejuízo a esta. Quanto ao não recebimento do recurso pela Comissão,
entendemos, ante os fatos expostos, ter se devido a falhas administrativas a que se impõem urgentes
ajustes e rigorosos controles, sob pena de ocasionar graves conseqüências às rotinas da entidade."
O informante concluiu seu exame a respeito da matéria suscitada nos autos propondo o conhecimento
09.
da Representação com vistas a considerá-la procedente com relação aos preceitos legais indicados, sem
prejuízo de determinações à entidade, bem como da juntada dos autos às contas da Escola Agrotécnica Federal
de Cuiabá - MT e ciência, aos interessados, da Decisão do Tribunal.
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É o Relatório.
VOTO
A Representação sob exame preenche os requisitos de admissibilidade contidos no art. 113, § 1 2, da
Lei 112 8.666/93, tendo em vista que se refere a procedimentos considerados irregulares no andamento da
Tomada de Preços n 2 1/97, realizada pela Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá/MT, com o objetivo de
contratar mão-de-obra terceirizada para serviços gerais, vaqueiro, auxiliar de padaria/confeitaria e
nutricionista, trazidos ao conhecimento deste Tribunal por uma das empresas participantes do respectivo
processo licitatório.
Conforme detida análise procedida pela Unidade Técnica competente foram confirmadas algumas
falhas no decorrer da fase de julgamento das propostas, que poderiam ter sido corrigidas pela Comissão de
Licitação, evitando, assim, o surgimento de reclamações semelhantes às suscitadas no presente processo.
Entretanto, vale considerar que as impropriedades, embora não tenham contribuído para alterar a
ordem de classificação das empresas concorrentes, não deverão ser toleradas no âmbito da Administração
Pública Federal.
É importante que esta Corte de Contas faça determinações à entidade no sentido de cumprir,
rigorosamente, quando da realização de futuros procedimentos licitatórios, as disposições da Lei n 2 8.666/93,
em especial os preceitos contidos nos arts. 38 a 51 (Seção que trata da fase de Julgamento das propostas) e
no artigo 109 inserido na parte referente aos Recursos Administrativos.
Ante todo o exposto, acolhendo as proposições da SECEX/MT, Voto no sentido de que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto a este Colendo Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1998.

SI

VALMIR C AMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2

712 /98-TCU- Plenário

Processo n2 TC-006.655/97-1
Classe de Assunto: (VII) - Representação (art. 113, § 1 2, da Lei n2 8.666/93)
Interessado: Nelise F. Prado e Cia. Ltda.
Entidade: Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá-MT
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/MT
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da Representação formulada pela empresa NELISE F. PRADO E CIA. LTDA, com
fundamento no § 1 2 do art. 113 da Lei n2 8.666/93, para, no mérito, considerá-la, em parte, procedente;
8.2. determinar ao responsável pela Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá em Mato Grosso que:
8.2.1. observe, rigorosamente, nos futuros procedimentos licitatórios que vier a realizar, as disposições
da Lei n2 8.666/93, em especial os preceitos inseridos nos arts. 38 a 51, Capítulo II, Seção IV, que trata Do
Procedimento de Julgamento, bem como no art. 109, Capítulo V, Dos Recursos Administrativos;
8.2.2. adote providências, relativamente ao funcionamento do Setor de Protocolo da Escola, com vistas
a evitar que ocorrências semelhantes às apontadas no presente processo venham a se repetir;
8.3. juntar os autos às contas da entidade referentes ao exercício de 1997;
8.4. dar ciência aos responsáveis pela empresa interessada do inteiro teor desta Decisão, bem como à
Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá-MT.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC- 003.844/98-6
Natureza: Representação
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
Seção do Município de Belém do São Francisco - PE
Entidade: Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco PE
Ementa: Representação do PMDB - Seção Municipal, contra
o Prefeito Municipal de Belém do São Francisco - PE
relativamente a descumprimento da Lei n° 9.452/97 em
relação a transferências federais a título de Compensação
Financeira. Petição acolhida por atender os requisitos
regimentais do Tribunal. Realizadas diligência no órgão
repassador para colher elementos. Encaminhamento de
informações ao Prefeito Municipal e determinação para que o
mesmo divulgue, no prazo fixado pelo art. 2° da Lei
n° 9.452/97, os valores recebidos a título de Compensação
Financeira. Remessa de cópia da Deliberação e seus
embasamentos ao interessado. Arquivamento dos autos.

•

Adoto, como meu Relatório, a instrução formulada no âmbito da SECEX-PE pelo AFCE
1.
MANOEL JOAQUIM GOMES DE LIMA (fl. 5/11) na sua integra.
"Versam os autos sobre representação formulada pelo Sr. Florentino Pereira Filho,
Presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB, em razão do
descumprimento do art. 2° da Lei n° 9.452/97 pelo Prefeito Municipal de Belém do São
Francisco/PE, Sr. Manoel Araújo de Carvalho Caribé, com o escopo de "fugir da ação
fiscalizadora dos seus opositores."
2. Segundo o Presidente do PMDB do Município de Belém do São Francisco/PE a
inobservância "do aludido dispositivo constitui crime de responsabilidade previsto no inciso XIV
do art. 1° do Decreto-lei n°201, de 27 de fevereiro de 1967."
3.0 epicentro da questão representada concentrou-se e limitou-se tão somente em alçar
desconfiança quanto à seguinte situação, Verbum pro verbo: Temos conhecimento que
o Departamento Nacional de Águas e Energia-"DNAEE" com sede no Distrito Federal, por
conta da construção da barragem de Itaparica situada no caudaloso Rio São Francisco que
inundou grande parte do município repassa mensalmente como compensação financeira um
determinado valor que por falta de cumprimento do art. 2° da Lei supra referenciada a sua
aplicação foge a proteção do olhar fiscahzador do Poder Legislativo, partidos políticos
e sindicatos que deveriam por força da mencionada Lei serem notificados dos recursos
recebidos.
4. Entretanto, o Sr. Florentino Pereira Filho não apresentou nem anexou aos autos elementos
probatórios necessários e suficientes para alicerçar as conjecturas levantadas de prováveis
falhas/irregularidades cometidas pelo Prefeito Municipal de Belém do São Francisco/PE,
deixando a árdua missão de perquirição dos fatos representados a cargo deste Tribunal : "Por
ser recurso da área federal, baseado no inciso VI do art. 71 da Constituição Federal de 1988,
necessário se faz que medidas sejam adotadas por esse Egrégio Tribunal de Contas da União,
objetivando não só o cumprimento do art. 2° da Lei supra citada que está sendo afrontada, mas
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uma fiscalização in loco dos recursos remetidos pelo DNAEE à citada Prefeitura nos exercícios
de 1997 e 1998."
Impende orientar ao atuante Presidente do PMDB da comunidade belemita que para
a adoção de medidas cabíveis pelo E. Tribunal, acima alvitradas, uma das Conditio sine qua
non é que os autos estejam acompanhados de indícios convincentes e capazes de mobilizar toda
estrutura administrativa para apuração de possíveis irregularidades encaminhadas a esta Corte
de Contas, sem olvidar do principio da racionalização administrativa e economia processual
(art. 93 da LOTCU e art. 248 do RITCU), circunstâncias indiciais que não foram observadas
pelo proponente da presente representação.
O respaldo normativo pertinente aos fatos em questão está albergado na Resolução/TCU
n° 110/98, § 1°, inc. VII do art. 37A quando reza, in verbis : Aplicam-se às Representações
os dispositivos constantes do art. 142, V, § 3° do art. 212 e 213 e seu Parágrafo Único do
Regimento Interno/TCU
6.1. "Art. 213. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá referir-se
a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara
e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar
acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada." (grifamos)
6.2. Mas o que configuraria um indício concernente? Com arrimo no Código de Processo
Penal-'PP buscaríamos nos subsidiar no conceito de indício que está bem definido no art. 239
do CPP : "Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com
o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.".
(grifamas)
Infere-se, diante da ausência de dados documentais combinados com as suposições
levantadas pelo Dirigente Partidário de Belém do São Francisco/PE, no que pertine à aplicação
e ao controle da compensação financeira recebida pela referida Prefeitura, a fragilidade dos
elementos de convicção acostados aos autos para prosseguimento de uma ação fiscalizadora
mais eficaz ante as generalizações apresentadas, como também a falta de informações precisas
sobre a compensação financeira representada.
Sobre a competência do C. Tribunal na fiscalização dos recursos de compensação
financeira repassada pelo DNAEE à Prefeitura de Belém do São Francisco/PE são
convenientes tecer alguns comentários a respeito da matéria, haja vista que aludida
compensação financeira foi instituída, para os Municípios, através da Lei n° 7.990/89 e
regulamentada pelo Decreto n° 1/91:
8.1. a Lei n° 2.004/53 dispõe sobre a política nacional do petróleo dentre outras
providências, tratando, em seu art. 27 e parágrafos, sobre os "royalties" - seu valor, aplicação e
forma de pagamento, estabelecendo, no § 4°, a seguinte norma :
8. 1.1. "§ 4°. Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos fixados neste
artigo preferencialmente, na produção de energia elétrica e na pavimentação de
rodovias "(grifamos),
8.2. a Lei n°3.257/57 - modifica o art. 27 e seus parágrafos da Lei n°2.004/53, suprimindo o
§ 3° e mantendo a redação do § 4° anteriormente transcrito, desta feita transformado para 3'
parágrafo;
8.3. a Lei n° 7.453/85 - altera o art. 27 e seus parágrafos de legislação supracitada, cabendo
registrar a nova redação dada ao § 3°.
8.3. 1. "§ 3° Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos previstos neste
artigo, preferencialmente, em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratament
de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e saneamento "(grifamos);
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8.4. a Lei 7.525/86, estabelece normas complementares para execução do disposto no art. 27
da Lei n° 2.004/53 com a redação da Lei n° 7.453/85. Destes preceitos cumpre ressaltar o art.
7°, que dá nova redação ao § 3°, do art. 27 dessa Lei :
8.4.1. " § 3° Ressalvados os recursos destinados ao Ministério da Marinha, os demais
recursos previstos neste artigo, serão aplicados pelos Estados, Territórios e Municípios,
exclusivamente, em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água,
irrigação, proteção ao meio ambiente e saneamento básico "(grifamos);
8.5. a Lei n° 7.990/89 - institui a compensação financeira pelo resultado da exploração de
recursos minerais, altera a redação do art. 27 da Lei n° 2.004/53 e alterações posteriores,
acrescentando incisos e revogando e modificando parágrafos, em nada modificando o § 30
anteriormente transcrito. Do preceito em tela, cumpre salientar a vedação contida em seu art.
8°:
8.5.1. "Art. 8° O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei (..) será
efetuado (..) até o último dia útil do mês subsequente ao do fato gerador, vedada a aplicação
dos recursos em pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal"(grifamos);
8.6. a Lei n° 8.001/90 - define os percentuais da distribuição da compensação financeira, de
que trata a Lei n° 7.990/89. Modificando o art. 8° dessa mesma norma, exceto no que tange à
vedação ali contida;
8.7. o Decreto n° 1/91 - regulamenta o pagamento de compensação financeira, em vista
o disposto em toda a legislação supra discriminada, reafirmando no parágrafo único do art. 26,
a vedação anteriormente fixada pela Lei que a instituiu e nos arts. 5 e 25 abordou o pagamento
e a fiscalização da multicitada compensação financeira;
8.7.1. a compensação financeira de que trata o art. 2° deste decreto será paga, mensalmente,
pelas concessionárias distribuidoras de energia, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, em cujos territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia
elétrica ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios (...);
8.7.2. "Art. 25. O cálculo da compensação financeira de que trata este Capítulo, a ser paga
aos Estados e Municípios confrontantes e aos Municípios pertencentes às respectivas áreas
geoeconômicas, bem como o cálculo das cotas do Fundo Especial referido no art. 18 inciso V
e § 2° deste Decreto, serão efetivados pelo Departamento Nacional de Combustíveis-DNC
e remetidos ao Tribunal de Contas da União, ao qual competirá também fiscalizar a sua
aplicação na forma das instruções por ele expedidas "(grifamos);
8.8. a Resolução n° 15/93 que aprovou o Regimento Interno/TCU define no inciso XI
a fiscalização dos recursos de compensação financeira;
8.8.1. "i3a -fiscalizar a aplicação dos recursos provenientes da compensação financeira pela
exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural, devidos aos Estados, Distrito
Federal e Municípios e ao Ministério da Marinha, nos termos da legislação vigente, conforme
previsto no inciso III do art. 198 deste Regimento(grifamos);
8.8.2. "Art. 198. O Tribunal fiscalizará, na forma estabelecida em instrução normativa :
omissis
III - a aplicação dos recursos provenientes da compensação financeira pela exploração do
petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural, devida aos Estados, Distrito Federal
e Municípios e ao Ministério da Marinha (grifamos)
8.9. a Instrução Normativa/TCU n° 12/96 no seu art. 28' trata a questão da fiscalização das
indenizações pagas pela PETROBRÁS aos Estados e Municípios a título de Royalties;
8.9.1. "Art. 28. A fiscalização atinente à aplicação das indenizações pagas aos Estados
e Municípios pelo óleo, xisto betuminoso e gás natural extraídos da bacia sedimentar terrestr
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e da plataforma continental será exercida mediante a realização de inspeções e auditorias,
dispensando-se a apresentação de prestação de contas ao Tribunal(grifamos);
8.10. a Portaria/TCU n° 63/96 aprovou o Manual de Auditoria deste Tribunal e delineou o
objeto de fiscalização, conforme alínea "k "item 1;
8.10.1 "1. Constituem objeto do exame de auditorias, inspeções, levantamentos
e acompanhamentos :
8.10.2. k) a aplicação dos recursos provenientes da compensação financeira pela exploração
do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural, devida aos Estados, Distrito Federal
e Municípios e ao Ministério da Marinha";
8.11. a Constituição Federal no § I° do art. 20 assegura aos Estados, Distrito Federal e aos
Municípios participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural e de recursos
hídricos;
8.11.1. " I° É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar
territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.
Pode ser observado que todo arcabouço normativo retro assinalado converge para focos
relevantes quanto à aplicação e à fiscalização dos recursos oriundos de compensação
financeira.
Destarte, são necessários revelar alguns enfoques no que diz respeito a natureza e a
origem dos recursos repassados às Prefeituras, considerando o elenco jurídico acima perfilado :
10.1. as indenizações (royalties) pagas pela PETROBRÁS sobre o valor do óleo extraído do
xisto betuminoso e do gás natural, nos termos da Lei n° 2.004/53 com alterações introduzidas
pelas Leis n's 3.257/57, 7.453/85 e 7.525/86. A aplicação e a fiscalização dos recursos estão
bem definidas e não há margem para outras interpretações, conforme subitens 8.1 a 8.4.1. e
8.8.1. a 8. 10.2.(fls. 6/8);
10.2. a compensação financeira estabelecido para os Estados, Distrito Federal e Municípios
pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, recursos hídricos para fins de geração
de energia elétrica, de recursos minerais e seus respectivos territórios, plataforma continental,
mar territorial ou zona econômica exclusiva, nos moldes da Lei n° 7.990/89 e da Lei n°8.001/90
com regulamentação da primeira pelo Decreto n° 1/91. Sobre a aplicação da referida
compensação ficou transparente a efetividade nos subitens 10.5. a 10.5. 1.(J1.7);
10.3. todavia com relação à fiscalização existem pontos controvertidos atinentes
às compensações vinculadas aos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica na
medida em que a indefinição do legislador ordinário, no tocante à fiscalização da compensação
financeira, acarretou o surgimento de lacunas na aplicação das norma citadas, embora, não se
pode perder de vista o fato de que, na fixação da interpretação de determinada norma,
os objetivos colimados pelo dispositivo têm, s.m.j., primazia sobre as intenções de seu autor.
De maneira que seja possível aplicar, in casu, o inciso VI, art. 5° da Lei n°8.443/92 - "todos
aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por
expressa disposição de lei".
No fértil garimpo da jurisprudência deste Tribunal foram obtidos os seguintes excertos
correlacionados à espécie, Ipsis litteris:
11.1. o exame mais atento do texto legal desabona, porém, uma interpretação extensiva da
norma, restringindo-se, na verdade, a intervenção da Egrégia Corte apenas aos recursos da
compensação financeira de que trata o capítulo IV do mencionado Decreto, dedicado,
exclusivamente, aos "royalties" devidos pela PETROBRÁS e suas subsidiárias, com
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decorrência da exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural (cf Lei 7.525 de
22/07/1986);
11.2. impende notar que o Decreto, não sendo instrumento hábil para conferir competência
ao Tribunal de Contas da União, poderá ter sido redigido com o fito de reiterar a obrigações da
prestação de contas, já prevista em lei, visando, a par disso, co-obrigar o DNC na fiscalização
da distribuição dos "royalties" do petróleo;
11.3. certo é que numa exegese adequada do decreto regulamentar, em causa, não são
cometidos poderes fiscalizadores a este Tribunal além daqueles previstos em lei;
11.4. o Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 1) informar (...)
que não cabe ao TCU fiscalizar a aplicação dos recursos oriundos da compensação financeira a
que aludem as leis n`'s 7.990/89 e 8.001/90, (...);
11.5. esclarecer, a título de colaboração, que as receitas/despesas pertinentes a esses
recursos devem ser incorporados às contas gerais da Prefeitura, as quais são submetidas ao
exame do Tribunal de Contas do Estado e Câmara de Vereadores.
Examinando a peça representada constata-se que o diligente Presidente do PMDB de
Belém do São Francisco/PE no afã de querer o cumprimento do art. 2° da Lei n° 9.425/97 não
esgotou, no plano municipal, as possibilidades de esclarecimentos com o Executivo Municipal,
tendo em vista que não houve manifestação do atual Prefeito na presente representação.
Outrossim, no presente momento o Estado de Pernambuco vive um clima eleitoral muito
acirrado e as diferenças políticas podem estar exacerbadas ensejando provocações de todos os
lados.
Quanto ao aspecto representado relativo ao cumprimento do dispositivo retrocitado abrese a possibilidade de suscetível determinação pelo E. Tribunal, ao Prefeito Municipal de Belém
do São Francisco/PE, Sr. Manoel Araújo de Carvalho Caribé, obviamente após apropriada peça
diligenciai, que obedeça o mencionado ditame legal em razão de que os recursos de
compensação financeira são, originalmente, de entidades federais conforme legislação
anteriormente ventilada. Admissivel ou quiçá permitido considerar, em sutil exegese, as
atribuições do controle como forma de assegurar a observância dos princípios fundamentais
0
que devem reger o emprego de recursos públicos( inciso VI, art. 5 da Lei n° 8.443/92 c/c o 5S' 1°,
art. 37A da Resolução/TCU n° 77/96 (com a redação dada pela Resolução n° 110/98) c/c o
inciso II, art. 194 do RI/TCU ).
Do exposto e levando em consideração os componentes apresentados nos autos, que
os elementos adstritos ao presente mostram-se desacompanhados de indícios de
irregularidades; que na jurisprudência desse Tribunal predomina o entendimento de que, essa
Corte de Contas, não possui competência para fiscalizar a aplicação referente à compensação
financeira de tratam as Leis n's 7.990/89 e 8.001/90, propomos.
conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade
previstos art. 39 da Resolução/TCU n° 77/96 alterada pela Resolução/TCU n° 110/98, para no
mérito, considerá-la improcedente;
dar ciência ao signatário, da representação em apreço, da Decisão que vier a ser
proferida pelo E. Tribunal;
arquivar o presente processo.".
A
titular da SECEX-PE determinou diligência junto ao Departamento Nacional de Águas
2.
e Energia Elétrica - DNAEE, a fim de saber se o Município de Belém do São Francisco/PE
é beneficiário da liberação de recursos, por aquele órgão, a título de compensação financeira, em
razão da construção da barragem de Itaparica, que inundou parte daquele município, bem como,
caso seja beneficiário, quais foram os valores efetivamente liberados para o município, no
exercícios de 1997 e 1998 (fls. 12/13).
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Com base nos elementos colhidos na diligência, a SECEX-PE concluiu proposta nos
3.
seguintes termos (fls. 16/17):
"Trata-se de expediente encaminhado ao Presidente do TCU, pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB, Seção do Município de Belém do São Francisco/PE, autuado
como representação, nos termos do art. 37A da Resolução TCU n.° 77/96, alterada pela
Resolução TCU n.° 110/98. O referido expediente dá notícia de que o Prefeito daquele município
vem descumprindo o art. 20 da Lei n° 9.452/97, para fugir da ação fiscalizadora dos seus
opositores.
A referida lei trata da obrigatoriedade da notificação, às Câmaras Municipais, da
liberação de recursos federais para os respectivos municípios e dá outras providências. Segundo
o interessado acima identificado, o dispositivo da referida lei que estaria sendo descumprido é:
"Art. 2° A Prefeitura do Município beneficiário da liberação de recursos, de que trata o art.
1i. 1° desta Lei, notificará os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais, com sede no Município, da respectiva liberação, no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento dos recursos."
Informa também o interessado que tem conhecimento de que o Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica - DNAEE repassa mensalmente recursos àquela municipalidade,
a título de compensação financeira, em razão da construção da barragem de Itaparica, que
inundou grande parte do município. Alega, então, que "a sua aplicação foge a proteção do olhar
fiscalizador do Poder Legislativo, partidos políticos e sindicatos, que deveriam por força da
mencionada Lei serem notificados dos recursos recebidos." (grifos originais).
Em seguida, menciona a necessidade de serem adotadas, por este Tribunal, medidas
objetivando não só o cumprimento do art. 2° da referida lei, como também uma fiscalização
in loco dos recursos remetidos pelo DNAEE àquela prefeitura, nos exercícios de 1997 e 1998.
Por fim, o interessado solicita a este Tribunal para apurar o descumprimento da Lei n°
9.452/97, pelo Sr. Manoel Araújo de Carvalho Caribé, atual prefeito daquele município.
Inicialmente, foi promovida diligência junto ao DNAEE, a fim de que aquele órgão
informasse se o referido município era beneficiário da compensação financeira em questão, bem
como os valores efetivamente liberados nos exercícios de 1997 e 1998, caso o mesmo fosse
beneficiário (Oficio n° 3I7/98-SECEX-PE, de 31.07.98, fl. 13).
•
Em resposta à diligência formulada por esta Secretaria, a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL informou, por meio do Oficio n° 101SRE-1998/ANEEL, de 18.08.98, que
a Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco é beneficiária da Compensação Financeira
pela Utilização de Recursos Hídricos, e recebeu R$ 137.478,40 relativo aos anos de 1997
e 1998, distribuído conforme quadro anexado ao ofício (fls. 14/15)
Com relação à necessidade de uma fiscalização in loco, embora não solicitada
explicitamente pelo interessado (item 4 acima), verificamos que, além dos aspectos levantados
pelo Analista, em instrução inicial às fls. 5/11, acerca da competência do Tribunal para
fiscalizar os recursos de compensação financeira repassados às Prefeituras (itens 10/13 daquela
instrução), os partidos políticos não se encontram entre as entidades competentes para formular
ao Tribunal solicitações da espécie, nos termos do art. 184 do Regimento Interno.
Assim, ressaltando que esta representação preenche os requisitos e formalidades
prescritos no art. 213 do RI/TCU, somos pela remessa dos autos ao Relator, Ex.mo Sr. Ministro
Valmir Campelo, propondo que o Tribunal:
s
p,
a) conheça da presente representação, por preencher os requisitos e formalidades previstos
no RI/TCU;
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informe aos signatários desta representação os valores recebidos pela Prefeitura de Belém
do São Francisco, a título de compensação financeira, no período de janeiro de 1997 até junho
de 1998, como indicado no quadro à fl. 15;
determine ao Sr. Manoel Araújo de Carvalho Caribé, Prefeito Municipal de Belém do São
Francisco/PE, que informe aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais com sede naquele município, os valores que estão sendo recebidos pelo
município, a título de Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, a partir
de julho de 1998, no prazo de dois dias úteis, contado da data do seu recebimento, como
determina o art. 2° da Lei n°9.452/97;
dê ciência aos signatários desta representação da Decisão que vier a ser proferida;
arquive o presente processo.".
É o Relatório
VOTO
Resumem-se os autos em petição do PMDB municipal de Belém do São Francisco - PE no
4.
sentido desta Corte "apurar o descumprimento pelo Sr. Prefeito Municipal (...) da Lei n° 9.452/97
(...)" em relação a recursos repassados àquele município pelo Departamento Nacional de Águas e
Energia - DNAEE, a título de Compensação Financeira em razão da existência da Barragem
Itaparica no Rio São Francisco, em obediência à Lei n° 7.990/89 que instituiu no País a
Compensação Financeira pelo resultado da exploração de recursos minerais, a exemplo do que
ocorre com os royalties do petróleo.
A instrução lançada nos autos pelo AFCE Manoel Joaquim Gomes de Lima (fls. 5/11)
5.
esclarece os seguintes aspectos:
a petição não atende de todo aos requisitos regimentais para acolhimento de denúncia ou
representação, visto não conter indício de irregularidade no objeto de sua solicitação. De outro
lado, o solicitante não se inclui no rol das instituições ou autoridades habilitadas regimentalmente a
fazer esse tipo de pedido ao Tribunal;
este Plenário já fixou deliberação no sentido de que não cabe ao TCU fiscalizar a
aplicação dos recursos oriundos da compensação financeira a que aludem as Leis n° 7.990/89 e
8.001/90. Assim queda-se claro que a fiscalização deste Tribunal se restringe às aplicações
decorrentes de royalties do petróleo em decorrência da Lei n° 7.525/86;
entretanto, este Tribunal tem competência dada pela Lei n° 8.443/92 e por suas normas
regimentais de fiscalizar as transferências de recursos a título de compensação financeira a Estados,
DF e Municípios, vez que os órgãos repassadores se incluem na sua jurisdição (PETROBRÁS,
DNC, DNAEE, etc.).
Assim, embora o Analista que instruiu preliminarmente os autos, tenha sugerido ao Tribunal
6.
não conhecer da representação e arquivar o processo, a diligente titular da SECEX-PE entendeu
que, apesar do TCU não fiscalizar a aplicação de tais recursos, poderia, por força de sua
competência de fiscalizar os órgãos repassadores desses mesmos recursos, obter por diligência
elementos e informar ao peticionário, sem desobedecer as referências normativas.
Considerando que esta Corte, em prejuízo da fiscalização proposta pelo PMDB, pode
7.
atendê-lo repassando-lhe informações sobre os valores transferidos ao Município nos anos de 1997
e 1998 conforme solicitado, acolho a proposta da titular da Unidade Técnica no sentido deste
Colegiado acolher a representação, determinar à SECEX-PE informar ao peticionário os valores
transferidos ao Município em causa, determinar ao atual Prefeito Municipal observar o disposto no
art. 2° da Lei n° 9.452, de 20.03.1997, que fixa obrigatoriedade da notificação, às Câmaras
Municipais, da liberação de recursos federais para os respectivos municípios nos seguintes termos:
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"Art. 2° A Prefeitura do Município beneficiário da liberação de recursos, de que trata o art. 1°
desta Lei, notificará os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais, com sede no Município, da respectiva liberação, no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento dos recursos."
Assim, Voto no sentido do Tribunal adotar a Decisão cujo teor ora submeto a este
Colegiado
Sala das Sessões, 1 4 de outubro de 1998

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator

•
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DECISÃO n°

713

/98 - PLENÁRIO

1. Processo n° 003.844/98-6
2. Classe de Assunto (VII) - Representação
3. Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Seção de Belém do São
Francisco - PE
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco - PE
5. Relator: Ministro Valmir Campelo
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 presente representação, por preencher os requisitos e formalidades previstos no
art. 213 do seu Regimento Interno em consonância com o art. 37A da IN-TCU n° 77/96;
8.2 Determinar:
à SECEX-PE que informe ao signatário da representação, de que trata este processo, os
valores recebidos pela Prefeitura Municipal de Belém do São Francisco, a título de Compensação
Financeira, no período de janeiro de 1997 até junho de 1998, conforme constam dos autos,
encaminhando-lhe cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a embasam;
ao atual Prefeito Municipal de Belém do São Francisco - PE que informe aos partidos
políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais com sede naquele município,
os valores que estão sendo recebidos pelo município, a título de Compensação Financeira pela
Utilização de Recursos Hídricos, a partir de julho de 1998, em obediência ao que determina o art.
2° da Lei n° 9.452/97;
8.3. arquivar o presente processo.
9. Ata n° 42/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi,
Carlos Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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Grupo I - Classe VII - Plenário
TC-925.730/98-0 (Referente ao TC-500.294/97-6)
Natureza: Solicitação
Órgão: Ministério Público Federal
Interessado: Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro
Ementa: Solicitação de informações e documentos sobre a TCE instaurada
com relação ao convênio firmado entre o MPO e o Município de Bom
Jardim/PE. Conhecer da solicitação e encaminhar cópia do TC500.294/97-6. Determinar a juntada destes autos ao referido processo.

•

Cuidam os autos de solicitação de informações e documentos sobre convênio firmado entre o MPO e
o Município de Bom Jardim/PE, formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro,
por meio do Oficio PGR/GAB/N 2 359 (fl.1), de 28.08.98, ante requerimento da Procuradora Regional da
República da 5 2 Região.
Ao examinar a presente solicitação, o Sr. Diretor da 1 2 Divisão, com o endosso da Sra. Secretária da
2.
SECEX/PE, manifesta-se nos seguintes termos:
"Solicita a referida Procuradora informações e documentos deste TCU 'acerca do julgamento da
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e
Orçamento, referente ao Convênio firmado entre o mencionado Ministério e o Município de Bom Jardim/PE' .
Cumpre informar que tramita nesta Corte o TC n 2 500.294/97-6 que consubstancia exatamente a
Tomada de Contas Especial citada pela Procuradora. Naqueles autos houve a citação do responsável, conforme
determinação do Ministro-Relator, tendo apresentado suas alegações de defesa que ainda não foram ipreciadas.
Considerando que em situações análogas este TCU tem autorizado o envio de cópia do inteiro teor do
processo, propomos que idêntica medida seja adotada no caso em tela.
Ante o acima exposto, submetemos os autos à consideração superior, para posterior encaminhamento,
juntamente com o TC n 2 500.294/97-6, ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator Valmir Campelo, com fulcro
no art. 1 2, § 3 2, da Portaria n2 331/98 c/c o art. 9 2, § 1 2, da Resolução n2 77/96, propondo que seja autorizada a
cópia do inteiro teor do TC n2 500.294/97-6 e envio à Procuradoria Regional da República - 5 2 Região".
É o Relatório
VOTO
Inicialmente, convém registrar que o Tribunal vem firmando posicionamento, a partir da Decisão n°
3
91/96 - Plenário, Ata n 2 8/96, no sentido de que as informações a respeito de matéria ainda não apreciadas
por esta Corte poderão ser atendidas mediante autorização do Plenário.
Tendo em vista que a presente solicitação preenche os requisitos legais sou de opinião que a mesma
4.
deva ser atendida pelo Tribunal.
Entretanto, como a solicitação foi formulada pelo Procurador-Geral da República, entendo que as
8.
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Tribunal de Contas da União
TC-925.730/98-0

informações para instruir o Procedimento Administrativo n 2 08128-04.0365/97-49 devem ser fornecidas a Sua
Excelência para as providências cabíveis
Assim, VOTO no sentido do Tribunal adotar a deliberação, cujo teor ora submeto à elevada
apreciação deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões, em 1 4 de outubro de 1998.

VAL IR CA PELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2

714

/98-TCU- Plenário

Processo: TC-925.730/98-0 (Referente ao TC-500.294/97-6)
Classe de Assunto: (VII) Solicitação de informações e documentos sobre a TCE instaurada com relação
ao convênio firmado entre o MPO e o Município de Bom Jardim/PE
Interessado: Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro
4.Órgão: Ministério Público Federal
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PE
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 8 2 , H, da Lei
Complementar n2 75/93 e 26, I, b, da Lei n2 8.625/93, bem como no art. 30 da Resolução TCU n2 36/95,
no art. 30, parágrafo único, da Resolução TCU n 2 77/96 e na Cláusula Segunda do Convênio de Cooperação
Técnica e Assistência Mútua celebrado entre este Tribunal e o Ministério Público Federal, DECIDE
conhecer da solicitação formulada pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo
Brindeiro, por meio do Ofício PGR/GAB/N 2 359, de 28.08.98, para, dando-lhe provimento, autorizar o
encaminhamento de cópia integral do TC-500.294/97-6, com vistas à instrutão do Procedimento
Administrativo n2 08128-04.0365/97-49, esclarecendo que:
8.1. o referido Processo não foi ainda apreciado por esta Corte de Contas exigindo, assim, que se
considere o caráter provisório das instruções, relatórios e pareceres contidos nos autos, os quais se encontram
pendentes de apreciação final;
8.2. tão logo ocorra o julgamento pelo Tribunal, ser-lhe-á remetida cópia da decisão que vier a ser
prolatada;
8.3. determinar a juntada destes autos ao TC-500.294/97-6.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio (Relator) e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1— CLASSE VII— Plenário
TC-475.122/98-4 (com 17 volumes)
Natureza: Solicitação.
Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas —
DNOCS.
Interessado: Procurador Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba.
EMENTA: Solicitação formulada por Procurador Regional dos
Direitos do Cidadão no sentido de que este Tribunal realize auditoria
contábil nos contratos celebrados entre o DNOCS e particulares no
Estado da Paraíba. Conhecimento. Determinações.

RELATÓRIO

Pelo expediente de fl. 01, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba, Dr.
Antônio Edílio Magalhães Teixeira, solicita a este Tribunal que realize "auditoria contábil nos contratos
celebrados entre o DNOCS e particulares" naquele Estado, "com a finalidade de apurar-se a existência ou
não de prejuízo ao erário" na utilização de "recursos públicos destinados à perfuração de poços" na
referida Unidade da Federação.
Para fins de subsídio, encaminha o Procedimento Administrativo MPF/PR/PB n.
08114.000055-98-95, em curso naquela Procuradoria, contendo cópia dos contratos e respectivos
documentos, bem assim as conclusões alcançadas no âmbito da 5a Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal em Brasília.
Além disso, informa que "a análise até este momento procedida pelo Ministério Público
Federal indica basicamente a possibilidade de ocorrência de três fatores que ensejariam prejuízo ao
erário: a utilização de preços de custo anteriores aos vigentes à época do contrato; a desconsideração,
sem base legal, de elementos de custo na avaliação do valor do serviço; e a inadequada aplicação da
correção monetária incidente entre o momento da orçamentação inicial e o da liquidação da obrigação"
(grifei).
A SECEX/PB, ao instruir o feito às fls. 4/9, destaca:
4.
"3.
A análise do Processo MPF/PGR/08100.001436/93-18, pela 5a Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal - MPF, por meio de sua Assessoria Econômica (fls. 208/209,
volume I), resultou na constatação de irregularidades em contratos de perfuração de poços firmados
entre o DNOCS e os proprietários de terras nos Estados do Ceará e da Bahia. O mencionado
Departamento utilizava metodologia de correção de preços equivocada, provocando prejuízo ao
Patrimônio Público. O erro cometido pelas duas regionais do DNOCS eram decorrentes de
orientação incorreta do órgão central. Tal fato leva-se a crer que as demais regionais incorreram no
mesmo erro, fazendo-se necessária a realização de perícia nos demais Estados onde o DNOCS atua
para verificar se nessas regionais também ocorreu lesão ao Erário.
Diante dessa necessidade, a 5' Câmara de Coordenação e Revisão do MPF solicitou ao
DNOCS cópia de todos os contratos de perfuração de poços firmados com particulares no período de
1988 a 1993, juntamente com os orçamentos prévios e definitivos, das regionais do DNOCS, com
exceção da Bahia e Ceará, bem como cópias das normas relativas à fixação de preços no período (fls.
248 e 262, volume I).
Após análise da documentação apresentada, a 5' Câmara de Coordenação e Revisão do MPF,
atendendo sugestão de sua Assessoria Econômica, decidiu desmembrar o processo de âmbito da PGR
para remessa às Procuradorias da República nos Estados da documentação pertinente a cada um
deles (fls. 455, volume I). A decisão decorreu da imprecisão das informações apresentadas pelo
\\fflinjam_443 \laln_443 \ia/11\ 1998\47512298 -6:1c — 2d
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DNOCS, da necessidade de coleta de novos dados, da exigüidade do tempo e do vultoso volume de
contratos a analisar. Na PR/PB, os autos foram recebidos e autuados, conforme mostra os
expedientes de fls. 02 e 222, ambos do volume II. Juntamente com 2 volumes principais, foram
autuados 15 apensos, contendo a documentação relativa à Paraíba.
A solicitação de auditoria não trata de matéria passível de atendimento pelo rito previsto nos
7.
arts. 30 ou 31 da Resolução/TCU n. 77/96. Outrossim, tal matéria é explanada por nossa Carta
Magna, em seu art. 71, inciso IV, que dispõe in verbis:
'Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de
Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;'
Interpretando o dispositivo constitucional supra transcrito, verifica-se que os únicos órgãos
8.
legitimados para solicitar esse tipo de atividade a esta Corte de Contas são a Câmara dos Deputados,
o Senado Federal e suas Comissões técnicas ou de inquérito."
Conclusivamente, aquela Unidade Técnica, "considerando a falta de legitimidade ao Sr.
5.
Procurador da República para motivar auditoria por parte desta Corte" e que este Tribunal realizou
trabalho do gênero nos Estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, propõe, in verbis (fls. 7/8):
"a) seja determinado à 6 SECEX e à SECEX/CE que remetam à Procuradoria da República na
Paraíba as informações dos TCs 006.048/93-5, 011.075/94-5, 011.076/94-1, 011.077/94-8,
011.080/94-9, 011.082/94-1, 011.083/94-8, 011.084/94-4, 011.085/94-0, e TCs 011.081/94-5,
006.469/95-7, respectivamente, ou de outros processos que porventura estejam arquivados ou em
trâmite naquelas Secretarias, no que concerne a irregularidades em contratos de perfuração de poços
firmados entre o DNOCS e particulares, especificamente quanto a metodologia de correção de preços
equivocada e a não inclusão de itens no orçamento, causando assim prejuízo ao Erário;
seja restituído à Procuradoria da República na Paraíba a documentação enviada para análise
desta Corte de Contas, uma vez que a solicitação carece de amparo legal, comunicando-se o teor da
decisão que vier a ser adotada ao interessado;
seja encerrado o presente processo."
A
douta
Procuradoria, ouvida por iniciativa deste Relator, assim se manifesta, no essencial
6.
(fls. 11/12):
"3.
Importa ressaltar, inicialmente, que a representação trata de matéria de competência desta
Corte, porquanto se refere a administrador sujeito à sua jurisdição, está redigida em linguagem clara
e objetiva, contém o nome legível da autoridade representante, sua qualificação e endereço onde
exerce atividade profissional, e está acompanhada de indício concernente à irregularidade ou
ilegalidade, devendo, portanto, ser conhecida, nos termos do art. 37A, inciso I e § 1 0 , da Resolução
TCU n. 77/96.
Quanto ao pleito em questão, observa-se que o Convênio de Cooperação Técnica e
Assistência Mútua firmado entre o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal em
14/11/95, com vigência prorrogada por mais dois anos, mediante Termo Aditivo assinado em
20/11/97, fornece amparo para solicitações da espécie, pois ampliou e simplificou a forma de
cooperação entre esses dois órgãos.
Com efeito, a Cláusula Segunda, subitem 2.1, alínea a, do referido instrumento prevê que a
cooperação consistirá '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'. Nesse sentido, dispõe o subitem 2.3 da mesma Cláusula que, 'por solicitação de uma
das partes, a outra parte poderá realizar os trabalhos de interesse mútuo, de que trata a alínea a,
Vinin-iarn_443 jam_443 \iam \ 1998 \47512298.doc — 2d
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exclusivamente com seu pessoal técnico especializado, ressalvados os motivos de ordem superior
justificados'.
Com intuito de conferir efetividade a essa cooperação, foi estipulado na Cláusula Terceira
('Das Obrigações dos Signatários), em seu subitem 3.1, que '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'. Em complemento, ficou consignado, no
subitem 3.6 da referida Cláusula, que 'as partes priorizarão os pedidos de investigação oriundos do
co-partícipe'.
Exsurge da análise das supramencionadas cláusulas que os pedidos baseados no citado
Convênio de Cooperação Técnica podem ser recusados quando não estiverem presentes os
respectivos requisitos estabelecidos — tais como a gravidade e a complexidade do caso, a
disponibilidade de pessoal, tratar-se o assunto de proteção do patrimônio público federal — ou, ainda,
no caso de existirem outros motivos de ordem superior justificados.
O Excelentíssimo Senhor Ministro HOMERO SANTOS, Presidente desta Corte de Contas, ao
proferir, recentemente, voto de desempate nos autos do TC n. 625.071/97-2 (Sessão Ordinária do
Plenário de 26/08/98, Anexo I da Ata n. 35/98, Decisão n. 568/98), referente à solicitação formulada
pelo Ministério Público Federal no sentido de que o Tribunal cedesse servidor para o exame de
processo licitatório destinado ao arrendamento das instalações do Porto de Rio Grande/RS, deixou
assente que: `(...) no intuito de contribuir para o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público,
entendo que a assistência técnica pretendida poderá ser plenamente realizada sem a obrigatória
cessão, mesmo que temporária, de servidor desta Casa. De fato, a documentação relativa ao citado
processo licitatório poderá ser analisada por técnico da SECEX/RS na própria unidade, com o
posterior encaminhamento das conclusões às autoridades solicitantes'.
De modo que, pelo que se depreende dos termos do Convênio de Cooperação Técnica e
9
Assistência Mútua celebrado entre o TCU e o MPF, bem como do trecho do voto acima transcrito, o
Tribunal possui instrumentos legais para atender a solicitação em referência, determinando à
SECEX/PB que proceda à análise da documentação enviada pelo Representante da Procuradoria da
República na Paraíba, a fim de averiguar a regularidade dos contratos firmados entre o DNOCS e
particulares, assim como a ocorrência de possível dano ao erário em razão de supostos
procedimentos ou critérios inadequados utilizados na formação de custos dos serviços prestados, com
posterior encaminhamento das conclusões à autoridade solicitante.
Não obstante, a Unidade Técnica noticia, em sua instrução de fls. 04/09, que os pontos objeto
da representação já foram exaustivamente apreciados pelo Tribunal quando do julgamento de
diversos processos relativos a trabalhos de auditorias e inspeções realizadas no DNOCS, razão pela
qual sugere, entre outras providências, que seja determinada a remessa à Procuradoria da República
na Paraíba das informações e peças pertencentes àqueles autos, em especial no que se refere às
questões em comento.
Ressalte-se que o Convênio de Cooperação Técnica supramencionado prevê a 'troca de
informações entre o TCU e o MPF para evitar duplicidade de esforços na investigação de matérias
afetas a ambas as Instituições' (Cláusula Segunda, subitem 2.1, letra `d).
Diante do exposto, e considerando tudo o que se contém nos autos, este Representante do
Ministério Público sugere que o Tribunal avalie, com base no Convênio de Cooperação Técnica e
Assistência Mútua firmado com o Ministério Público Federal, a hipótese de determinar à SECEX/PB
a análise da documentação enviada pela Procuradoria da República no Estado da Paraíba, sendo a
conclusão dos trabalhos submetida à apreciação do Plenário desta Corte, para posterior
encaminhamento à autoridade solicitante, ou, a seu juízo, em consonância com a proposta da
Unidade Técnica, autorizar a remessa ao signatário da representação das informações e peças
referentes às auditorias e inspeções já realizadas no DNOCS, especificamente no tocante aos pontos
por ele questionados, nos termos da letra 'a' da conclusão de fls. 07/08.
Caso seja adotada a segunda alternativa, poderá esta Corte, após a devida comunicação ao
interessado da decisão que vier a ser proferida, ordenar a restituição das peças encaminhadas para
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análise à origem, arquivando-se o processo."
É o relatório.

VOTO

De início, importa consignar que, a meu ver, data venha, não se trata de representação
formulada a este Tribunal, com fundamento no art. 6°, inciso XVIII, alínea c, da Lei Complementar n.
75/93, uma vez que o ilustre Procurador Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba não se dirige ao
Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste, em face de irregularidades
constatadas.
Tanto é assim que, conforme visto, Sua Exa. solicita a este Tribunal que realize auditoria
contábil com a finalidade de apurar "a existência ou não de prejuízo ao erário".
Releva considerar, este Tribunal está adstrito a realizar auditorias por iniciativa própria, de
conformidade com o Plano específico, "aprovado pelo Plenário em Sessão Extraordinária de caráter
• reservado" (cf § 1° do art. 206 do RUTCU), ou por solicitação do "Congresso Nacional, por qualquer de
suas Casas, por suas Comissões técnicas ou de inquérito ou pela Comissão mista permanente a que se
refere o § 1° do art. 166 da Constituição" (cf art. 184 do RUTCU).
Relativamente à aplicação do convênio de Cooperação Técnica e Assistência Mútua firmado
entre o TCU e o MPF, entendo melhor será que se acolha a proposta da SECEX/PB, no sentido de se
determinar a remessa ao douto Procurador Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba das informações
e peças referentes às auditorias e inspeções já realizadas no DNOCS, no tocante aos pontos por ele
questionados.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a decisão que ora submeto a apreciação deste E.
Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 1 4 de outubro de 1 998.

J

a_est_ok,

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator
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Processo TC n. 475.122/98-4 (c/ 17 volumes)
Classe de Assunto: VII — Solicitação no sentido de que este Tribunal realize auditoria contábil nos
contratos celebrados entre o DNOCS e particulares no Estado da Paraíba.
Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.
Interessado: Procurador Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin.
Unidade Técnica: SECEX/PB.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — conhecer da presente solicitação para informar ao ilustre Procurador Regional dos Direitos do
Cidadão na Paraíba que este Tribunal, por força do art. 71, inciso IV, da Constituição, está adstrito a
realizar auditoria por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, por qualquer de suas
Casas, por suas Comissões técnicas ou de inquérito ou pela Comissão mista permanente a que se refere o
§ 1° do art. 166 da Carta Magna;
8.2 - determinar a remessa ao supramencionado Procurador Regional das informações e cópia das
peças referentes às auditorias e inspeções realizadas no DNOCS pela 6 a SECEX e SECEX/CE, no tocante
aos pontos questionados na solicitação de que se trata;
8.3 - determinar à SEGECEX que remeta ao Solicitante cópia desta Decisão, bem como do Relatório
e Voto que a fundamentam, acompanhada das peças que foram enviadas a este Tribunal, devendo, em
seguida, adotar as providências a seu cargo, com vistas ao cumprimento da determinação objeto do
subitem anterior;
8.4 - arquivar os presentes autos, após adotadas as providências objeto dos subitens 8.2 e 8.3 supra.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Benjamin Zymler.
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TC-926.007/98-0
Natureza: Solicitação.
Interessada: Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas.
Entidade: Município de Autazes/AM.
EMENTA: Solicitação formulada por Procuradoria-Geral de Justiça
estadual no sentido de que este Tribunal realize auditoria na aplicação
de recursos públicos concernentes a convênios. Conhecimento.
Impossibilidade de atendimento, por falta de amparo legal. Ciência à
interessada. Arquivamento do processo.

RELATÓRIO

Por intermédio do Oficio de fl. 01, o Procurador-Geral de Justiça, em substituição, do Estado
do Amazonas encaminha expediente pelo qual o Promotor de Justiça da Comarca de Autazes/AM, Dr.
Ronaldo Andrade, solicita que esta Corte de Contas realize auditoria especial, com o objetivo de verificar a
aplicação de recursos públicos concernentes aos Convênios ns. 190/97-FNS, 195/97-SUDAM, 600/95MEC/PNAE e 2.987/97-FNDE, bem como lhe remeta cópia autenticada dos relatórios de auditoria e das
respectivas prestações de contas, com o fito de subsidiar a apuração dos fatos denunciados pela Câmara
Municipal de Autazes/AM (fls. 03/08).
A SECEX/AM, em sua instrução de fls. 24/26, ressalta que, nos termos do art. 71, inc. IV, da
Constituição Federal e do art. 38, inc. I, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 184 do Regimento Interno/TCU,
compete ao Tribunal a realização de inspeções e auditorias apenas por iniciativa própria, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, de Comissão Técnica ou de Inquérito, ou, ainda, de Comissão Mista
Permanente a que se refere o § 1° do art. 166 da Carta Magna, não podendo, portanto, ser atendido o
pedido ora em exame.
Não obstante, a Unidade Técnica entende que se aplica, in casu, o disposto no art. 37A, inc.
IV, da Resolução/TCU n. 77/96, o qual dispõe que os expedientes originários do Ministério Público
Estadual serão autuados, no âmbito desta Corte de Contas, como Representação, dando-se tratamento
próprio de denúncia, inclusive quanto à tramitação em caráter de urgência, conforme arts. 142, inc. V,
212, § 3°, e 213 do Regimento Interno/TCU.
Releva consignar que, conforme pesquisa realizada no SIAFI pela SECEX/AM, a aplicação
4.
dos recursos federais repassados por meio dos aludidos Convênios encontra-se na seguinte situação:
Convênio n. 190/97-FNS - Adimplente - Vigência até 17/08/98 (fls. 09/11);
Convênio n. 195/97-SUDAM - Adimplente - Vigência até 27/06/98 (fls. 12/14);
Convênio n. 600/95-FAE - Adimplente - Vigência até 28/02/99 (fls. 15/20); e
Convênio n. 2.987/97-FNDE - Adimplente - Vigência até 30/06/98 (fls. 21/23).
Conclusivamente, propõe a Unidade Técnica, em pareceres uniformes:
conhecer da solicitação para, no mérito, negar-lhe deferimento, por não preencher os
requisitos de admissibilidade;
acolher como Representação a solicitação formulada, nos termos do art. 37A da Resolução
n. 77/96 — TCU;
esclarecer ao interessado que este Tribunal, por imposição constitucional, legal e
regulamentar (art. 71, inc. IV, da Constituição; arts. 1°, inc. II, e 38, inc. I, da Lei n. 8443/92 e arts. 183 e
184 do RITCU), está adstrito a atender, exclusivamente, pedido de realização de auditorias e inspeções
que tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou pelas respectivas

5.
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Comissões Técnicas ou de Inquérito;
informar ao interessado que serão solicitados esclarecimentos aos Órgãos repassadores
quanto ao acompanhamento da aplicação dos recursos relativos aos Convênios ns. 190/97-FNS, 195/97SUDAM, 600/95-MEC/PNAE e 2.987/97-FNDE; e
diligenciar junto à Fundação Nacional de Saúde, à Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a fim de que apresentem
esclarecimentos à SECEX/AM, relativamente ao acompanhamento da aplicação dos recursos repassados
ao Município de Autazes/AM, por intermédio dos Convênios ns. 190/97-FNS, 195/97-SUDAM, 600/95MEC/PNAE e 2.987/97-FNDE, respectivamente.
É o relatório.
6.
VOTO

De fato, assiste razão à SECEX/AM ao afirmar que os dispositivos constitucionais (art. 71,
inc. IV), legais (arts. 1°, inc. II, e 38, inc. I, da Lei n. 8.443/92) e regulamentares (arts. 1°, inc. II, e 184 do
Regimento Interno/TCU) adstringem o atendimento pelo Tribunal a solicitações de inspeções e auditorias
provenientes do Congresso Nacional, de qualquer de suas Casas, de suas Comissões Técnicas ou de
Inquérito, ou, ainda, de Comissão Mista Permanente a que se refere o § 10 do art. 166 da Carta Magna,
motivo pelo qual o pedido proveniente da Promotoria de Justiça da Comarca de Autazes/AM não poderá
ser acolhido.
Por outro lado, compulsando as peças que compõem o presente processo, entendo que os
elementos enviados ao Tribunal (fls. 03/08) não são suficientes para que possam ser recebidos como
denúncia ou representação, porquanto não satisfazem os requisitos prescritos no art. 213 do Regimento
Interno/TCU, o qual exige que feitos desta natureza estejam acompanhados de "indício concernente à
irregularidade ou ilegalidade denunciada".
Outrossim, releva destacar que os fatos denunciados pela Câmara Municipal de Autazes/AM
(fls. 03/04), de modo pormenorizado, referem-se ao Convênio n. 049/97-SEPLAN-PID, firmado entre o
Governo do Amazonas e o referido Município, situando-se, por conseguinte, na esfera de competência do
Tribunal de Contas do aludido Estado.
Destarte, tendo em vista que não constam dos autos indícios específicos de irregularidades na
aplicação dos recursos federais repassados, sobre os quais se requer a realização de auditoria, discordo da
proposta alvitrada pela Unidade Técnica, no sentido de acolher como Representação a presente
solicitação.
Em casos semelhantes e por razões idênticas (não atendimento dos requisitos de
admissibilidade), este Tribunal, tem, reiteradamente, deixado de atender as solicitações desta espécie,
determinando o arquivamento do processo, bem assim o encaminhamento ao Solicitante da Decisão
adotada, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram, verbi gratia: Decisões Plenárias ns.
140/95 (TC n. 003.118/95-9, Ata n. 12/95), 399/96 (TC n. 015.731/95-2, Ata n. 26/96), 295/97 (TC n.
018.175/96-1, Ata n. 18/97), 873/97 (TC n. 002.844/97-4, Ata n. 52/97) e 397/98 (TC n. 300.086/98-9,
Ata n. 25/98).
Ademais, convém salientar que a IN/STN n. 01/97, a qual disciplina a celebração de convênios
0
de natureza financeira, determina, em seus arts. 28 e 31, §§ 4 , 5° e 6°, que o Órgão ou Entidade que
receber recursos ficará sujeito a apresentar à unidade concedente a prestação de contas final do total dos
recursos recebidos. Na hipótese de a prestação de contas não ser aprovada, o ordenador de despesa
encaminhará o respectivo processo ao órgão de contabilidade analítica para instauração de tomada de
contas especial e, posteriormente, ao órgão de controle interno para os exames de auditoria e providências
subseqüentes.
Dessa forma, considerando que os recursos públicos, objeto da presente solicitação de
auditoria, foram transferidos à Prefeitura Municipal de Autazes/AM pela Fundação Nacional de Saúde,
\\min-jarn_443 \jam_443 \jam\1998\92600798.doc - 7d
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pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, pela extinta Fundação tá'diae doZsui2stisência ao
Estudante e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o fornecimento de informações sobre
a respectiva prestação de contas cabe à FNS, à SUDAM e ao FNDE (Entidade competente, também, para
analisar e aprovar as prestações de contas das transferências de recursos efetivados pela extinta FAE, ex vi
do art. 18, inc. VIII, alínea "b", da Lei n. 9.649/98).
Por derradeiro, impende ressaltar que a intervenção do Tribunal de Contas da União, como
8.
Órgão auxiliar de controle externo, via de regra, ocorre em decorrência de denúncia ou notícia de
irregularidades ou ilegalidades, nos termos do art. 74, §§ 1° e 2°, da Constituição Federal.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a decisão que, ora submeto à apreciação deste E.
Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões, em 1 4 de outubro de 1 998.
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716 /98 - TCU - Plenário

Processo n. TC-926.007/98-0.
Classe de Assunto: VII — Solicitação no sentido de que este Tribunal realize auditoria na aplicação de
recursos públicos concernentes a convênios.
Entidade: Município de Autazes/AM.
Interessada: Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/AM.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — conhecer da presente solicitação, para informar à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do
Amazonas que este Tribunal, por força do art. 71, inc. IV, da Constituição Federal, está adstrito a realizar
auditoria por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, por
suas Comissões Técnicas ou de Inquérito ou pela Comissão Mista Permanente a que se refere o art. 166, §
1°, da Carta Magna;
8.2 — remeter cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
supramencionada Procuradoria-Geral;
8.3 — determinar o arquivamento dos presentes autos.
Ata n° 42/98 Plenário
-

Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Benjamin Zymler.
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GRUPO II - CLASSE VII - Plenário
TC 575.889/96-9
Natureza: Acompanhamento.
Entidade Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
Reponsável: Sr. Ivan Ramos de Castro

Ementa: Acompanhamento da liquidação/extinção da Companhia de
Navegação Lloyd Brasileiro. Tramitação urgente do processo.
Determinação de medida cautelar de suspensão de alienação de
embarcações. Necessidade de avaliação, fixação de preço mínimo, bem
como de sua ampla divulgação nos leilões futuros, consoante previsto no
art. 53, § 1°, da Lei n° 8.666/93 e no art. 37, caput, da Consitutição
Federal.

RELATÓRIO

Trata o presente processo de Acompanhamento da Liquidação/Extinção da Companhia de
Navegação Lloyd Brasileiro, tendo em vista Relatório de Inspeção originado de proposta feita em trabalho
de Auditoria Operacional, realizada em 30/09 e 1 2/10/96.
O presente processo iniciou-se pelo acompanhamento da privatização da Cia. de Navegação Lloyd
Brasileiro (LLOYDBRÁS), posteriormente transformada em liquidação e agora, em extinção da empresa,
consoante Medida Provisória n 2 1.592, de 16/10/97.
Em 15/10/97, o Tribunal Pleno, por meio da Decisão n 2 687/97 (fls. 102/105), determinou ao
responsável pelo processo de liquidação da empresa, agora extinta, a adoção de uma série de medidas
saneadoras, a fim de dar fiel cumprimento, principalmente, ao que dispõe a Lei n 2 8.666/93, uma vez que havia
sido verificadas irregularidades na liquidação da empresa, conforme segue, in verbis:
"8.1 dar tramitação urgente ao presente processo, com fulcro no art. 142, inciso VII, do Regimento
Interno;
8.2 com fulcro no art. 43, inciso II da Lei n 2 8443/92, promover a audência do responsável, Sr. Ivan
Ramos de Castro, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação,
apresente razões de justificativa para as seguintes irregularidades:
8.2.1 redução imotivada do valor do aluguel diário do navio Rio Trombetas, gfretado à Companhia
de Navegação NORSUL, de R$ 4.656,30 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e trinta
centavos), para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), acarretando prejuízo acumulado até julho/97
de R$ 389.823,00 (trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais»
8.2.2 contratação de aluguéis de cais para atracação de navios com as seguintes irregularidades:
a) Navio Lloyd Bagé:
a. 1) intermediação da empresa Santelena Fornecedora de Mão-de-Obra Ltda., entre a Lloydbrás
a empresa proprietária do cais, Contorno Máquinas e Equipamentos Ltda, gerando ônus
desnecessário à empresa;
contratação sem licitação;
pagamento adiantado de dois meses de aluguel no valor de R$ 63.290,00 (sessenta e três
mil, duzentos e noventa reais);
prática de gestão anti-econômica, pelo pagamento de oito meses de contrato., perfazendo
um montante de R$ 254.160,00 (duzentos e cinqüenta e quatro mil cento e sessenta reais),
C: \THAISWOTOLLOYD1.DOC
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correspondendo a aproximadamente 70% do valor do navio;
b) Navios Rio Apa, Decepraia e Itapagé:
b. I) intermediação da empresa Fletor Engenharia Lida, entre a Lloydbrás e a empresa
proprietária do cais (Estaleiro Ilha Ltda.) onerando desnecessariamente o contrato;
contratação sem licitação;
a empresa contratada atua em área estranha ao objeto do contrato;
indícios de superfaturamento na contratação, ao preço mensal de R$ 52.500,00, já que o
estaleiro Ilha havia apresentado preço mensal para aluguel dos mesmos navios ao custo de R$
30.000,00, gerando um prejuízo de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) por seis meses
de contrato;
pagamento adiantado de todo o valor do contrato e aditivo, perfazendo adiantamentos de
R$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais) e prejuízo financeiro de R$ 38.884,66
(trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos);
realização
de contratações sem licitação para os seguintes serviços/venda de equipamentos:
8.2.3
serviços de limpeza, asseio, apoio, manutenção com a empresa CROLL - EMPR.
COMERCIAIS E SERVIÇOS LIDA. ao valor de RS 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) mensais;
venda de equipamentos da praça de máquinas do Navio Lloyd Bagé ao preço de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais), à empresa Aquarius Serviços Marítimos Ltda., sem qualquer avaliação
dos equipamentos;
serviços de levantamento de FGTS com a empresa Opção Assessoria Tributária Ltda., sendo
remunerada à base de 25% do montante de créditos recuperados junto à Caixa Econômica
Federal;
8.2.4 recebimento antecipado de honorários pela Equipe de Liquidação;
8.2.5 contratação da Cooperativa Mista de Trabalho e Produção dos Marítimos - COOPMAR, para
guarnecimento de navios, com as seguintes irregularidades:
contratação sem licitação;
pagamento adiantado por todo o serviço, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta
mil reais);
prejuízo aos cofres da Lloydbrás no valor de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil
reais), tendo em vista o pagamento de serviços a terceiros, bastante superiores aos salários
originalmente pagos aos marítimos demitidos, em desacordo com o art. 3 2, inciso I, do Decreto
n 2 I .746/95 ;
realização
de contrato de mútuo com a Companhia América Fabril para transferência de RS
8.2.6
4.150.000,00 (quatro milhões, cento e cinqüenta mil reais), com as seguintes irregularidades:
o Liquidante, Sr. Ivan Ramos de Castro, representou as duas empresas, ou seja, celebrou o
mútuo assinando por ambas as partes;
o objetivo da celebração do mútuo foi o de dificultar bloqueios judiciais em contas correntes
da Lloydbrás no Banco Meridional;
nem o Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE, por meio do Departamento
de Liqüidação, nem o Banco Central do Brasil foram notificados da operação envolvendo a
transferência dos recursos;
ausência de divulgação do mútuo, ferindo o princípio constitucional da publicidade da
Administração Pública;
possibilidade de configurar caso de depositário infiel, com sanções previstas no art. 179 do
Código Penal;
8.3 com fulcro no art. 46, da Lei n 2 8443/92, c/c o art. 31 da IN/TCU n 2 09/95, promover a audiência
da empresa Fletor Engenharia, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar do recebimento da notificação, apresente razões de justificativa para a seguinte
irregularidade
8.3.1 indício de superfaturamento de preços no contrato de locação de cais celebrado com a
C \THAISWOTOLLOYD1 DOC
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Lloydbrás, para atracação dos navios Rio Apa, Docepraia e Itapagé, tendo em vista que o preço
ofertado à Lloydbrás pelo estaleiro foi de R$30.000,00 (trinta mil reais) mensais, por navio, e o
cobrado por essa empresa foi de R$ 52.500,00 (cinqüenta e dois mil e quinhentos reais), acarretando
um prejuízo total de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), por seis meses de contrato.
8.3.2 apresentar a planilha de custos tomada como base para o valor de R$ 52.500,00;
8.4 recomendar à Secretaria Federal de Controle maior acompanhamento, por intermédio das CISET,
dos processos de liquidação de empresas no âmbito do Poder Executivo;
8.5 recomendar ao Ministério da Administração e Reforma do Estado _MARE, a adoção das seguintes
medidas.
8.5.1 estabelecer fluxo dinâmico de informações e decisões com as empresas em liquidação, afim de
conferir maior velocidade à solução de problemas ligados aos processos de liquidação, reduzindo os
prejuízos daí advindos;
8.5.2 normalizar os critérios de pagamento das remunerações dos assistentes de liquidação;
8.5.3 evitar nomear liquidantes que já estejam exercendo funções em outras empresas em processo de
liquidação;
8.5.4 promover maior efetividade na supervisão e controle das empresas em liquidação;
8.5.5 evitar cessão de servidores desse Ministério para atuarem na execução de liquidações de
empresas, tendo em vista o alto custo de diárias pagas e, principalmente, a subordinação funcional
ao liquidante, em detrimento da supervisão do processo;
8.5.6 avaliar a conveniência e oportunidade de afastamento cautelar do liquidante e sua equipe, tendo
em vista as irregularidades cometidas e a possibilidade de seu prosseguimento, fazendo observar as
determinações do presente processo a quem lhe suceder;
8.6 recomendar ao Conselho Nacional de Desestatização que:
8.6.1 efetue estudos mais abrangentes quando da execução de suas atribuições legais (Lei n2 8.031/90),
de aprovação de ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e também de
saneamento financeiro, necessários às desestatizações;
8.6.2 analise minuciosamente as propostas dos órgãos técnicos das empresas incluídas no Programa
Nacional de Desestatização - PND, para que sejam minimizados insucessos como o ocorrido no
presente caso e em outros, como a ICC - Companhia Carboquímica Catarinense e Cobra
Computadores.
8.7 recomendar ao Departamento de Polícia Federal que intensifique o policiamento de embarcações
e navios na Baía de Guanabara afim de evitar a crescente ocorrência de saques, roubos e pirataria
observadas na região;
8.8 autorizar inspeção na Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, a ser realizada após aprovação
do Balanço de 1996, em conjunto com inspeções na Companhia Usinas Nacionais e Companhia
América Fabril, para verificação do andamento do processo de liquidação da primeira e dos
correspondentes lançamentos contábeis, bem como movimentações nos processos de liquidação das
outras duas, que tenham relação com a Lloydbrás, uma vez que o hquidante e sua equipe são comuns
às três liquidações;
8.9 determinar ao Liquidante da Lloydbrás, Sr. Ivan Ramos de Castro:
8.9.1 prover imediata segurança aos navios da frota e lotá-los com o número mínimo de pessoal
estabelecido pela Capitania dos Portos, até a alienação dos mesmos;
8.9.2 acompanhar a execução das obras de recuperação do cais do Estaleiro Maná, em Niterói,
danificado pelo navio Jaqueline, avaliando se o custo dos serviços de recuperação orçados em R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais), pelo aludido Estaleiro, estão compatíveis com o mercado;
8.9.3 renegociar, imediatamente, o contrato de afretamento do navio Rio Trombetas com a Companhia
de Navegação NORSUL, restabelecendo os valores expressos no Adendo 6 2do contrato, informando
ao Tribunal, no prazo de 15 dias, o resultado da renegociação, com base em documentação firmada
entre as partes;
8.9.4 adotar medidas para o exato cumprimento da Lei, no sentido de rescindir o contrato de aluguel
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com a empresa Fletor Engenharia Ltda., contratando novo local para atracação, mediante licitação;
8.9.5 estabelecer reserva financeira para garantir recursos suficientes à efetivação de depósitos
recursais em processos judiciais;
8.9.6 alienar, o mais rapidamente possível, as participações acionárias da Lloydbrás em outras
empresas;
8.9.7 promover, no prazo de 60 dias, a regularização do atraso nos lançamentos contábeis da
empresa; e
8.9.8 cessar os adiantamentos de honorários à equipe de liquidação, cumprindo-se o calendário de
pagamento dos demais funcionários da empresa;
8.10 encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram, ao
Ministério da Administração e Reforma do Estado, Ministério da Fazenda, Casa Civil da Presidência
da República, Secretaria Federal de Controle e Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro."

41)

processo de liquidação da LLOYDBRÁS foi transformado em extinção, por meio da Medida
Provisória n2 1.592 (fls. 151), publicada no dia seguinte ao da emissão da Decisão supracitada.
liquidante, Sr. Ivan Ramos de Castro, não obstante a recomendação feita ao MARE, no item 8.5.6
da Decisão supra, bem assim, a série de irregularidades apontadas nos presentes autos, foi mantido à frente
da administração da massa extinta da Companhia, conforme designação efetuada pela Portaria MARE/GM
n9 3.422, de 17/10/97 (fls. 150).
A Unidade Técnica procedeu à análise das razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ivan Ramos de
Castro, a seguir comentadas, com a conclusão de cada ponto questionado:
Irregularidade
1) redução imotivada do valor do aluguel diário do navio Rio Trombetas, afretado à Companhia de
Navegação NORSUL, de R$ 4.656,30 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e trinta centavos), para
R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), acarretando prejuízo acumulado até julho/97 de R$ 389.823,00
(trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais).
Justificativa

responsável alegou que o mercado fez com que houvesse queda nos valores diários de afretamento
de navios do tipo "bare boat" ou "a casco nu", que é o caso do Rio Trombetas, tendo em vista que o frete
deste tipo de navio correspondia a 35% do valor do aluguel do navio tipo time charter.
Assim, alegou o auditado, que os reflexos da queda do aluguel "time charter" proporcionaram a queda
nos preços do afretamento dos navios do tipo "bare boat", fazendo com que houvesse a queda verificada.
Fundamenta, ainda, sua defesa, no fato de ter havido duas ofertas de afretamento para o navio Rio Tefé,
idêntico ao Rio Trombetas, nos valores de R$ 2.600,00/dia e R$ 2.500,00/dia, respectivamente das empresas
Sulnav Transportes Marítimos Ltda e Empresa de Navegação Aliança S.A. o que demonstraria ser o preço
de mercado
Análise da Unidade Técnica

A SECEX/RJ ressalta, conforme item 78.1 do Relatório de Inspeção, que não há qualquer processo que
trate do assunto em análise, no qual se embasasse a tomada de decisão para a redução do valor do aluguel,
citando, in verbis:
"78.1 não há no processo nenhum documento da Companhia de Navegação Norsul solicitando
qualquer redução no valor do aluguel diário, tendo sido afirmado pelo Sr.Paulo Oliveira
Guimarães, Assistente do Liqüidante, que o valor de R$ 2.800,00 fora objeto de negociação com
a empresa, não havendo qualquer documento ou ata dessa negociação."
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A Unidade Técnica destaca a falta de embasamento legal para a tomada de decisão do responsável,
quanto à redução do aluguel do navio, e informa não ter havido sequer um pedido formal por parte da
empresa interessada, a Norsul Ou seja, não há qualquer ato administrativo formal, por parte do Administrador,
que assegure a regularidade da operação.
Irregularidade:
2) contratação de aluguéis de cais para atracação de navios com diversas irregularidades:
2.1) Navio Lloyd Bagé
intermediação da empresa Santelena Fornecedora de Mão-de-Obra Ltda, entre a Lloydbrás
e a empresa proprietária do cais, Contorno Máquinas e Equipamentos Ltda (Estaleiro
Brasimar), gerando ônus desnecessário à empresa,
contratação sem licitação;
pagamento adiantado de dois meses de aluguel no valor de R$ 63.290,00;
prática de gestão antieconômica pelo pagamento por oito meses de contrato, perfazendo
um montante de R$ 254.160,00, correspondendo a cerca de 70% do valor do navio.
2.2) Navios Rio Apa, Docepraia e Itapagé
intermediação da empresa Fletor Engenharia Ltda, entre a Lloydbrás e a empresa
proprietária do cais, Estaleiro Ilha Ltda, onerando desnecessariamente o contrato;
contratação sem licitação;
a empresa contratada atua em área estranha ao objeto do contrato;
indícios de superfaturamento na contratação, ao preço mensal de R$ 52.500,00, já que o
estaleiro Ilha havia apresentado preço mensal para aluguel dos mesmos navios ao custo de
R$ 30.000,00, gerando um prejuízo de R$ 405 000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), por
seis meses de contrato;
pagamento adiantado de todo o valor do contrato e aditivo, perfazendo adiantamentos de
R$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais), e prejuízo financeiro de R$
38.884,66 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
Justificativa

Com relação ao navio Lloyd Bagé, segundo alegações do Administrador, houve a necessidade de
removê-lo para local seguro e amarração individual dos demais navios fundeados na Baía de Guanabara, tendo
em vista determinação judicial, em ação movida pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro Por esse
motivo, foi dispensado o procedimento licitatório para a contratação do cais.
Afirmou, também, que a falta de crédito da empresa o teria obrigado a aceitar condições impostas pelo
contratado, quais sejam, contratação por meio de intermediários e pagamentos adiantados.
Alegou, ainda, que o fato de ser a atracação antieconômica, deveu-se à impossibilidade de vendê-lo,
uma vez que estava penhorado ao Banco do Brasil e ao INSS.
Para os navios Rio Apa, Docepraia e Itapagé, as justificativas apresentadas acerca do
superfaturamento verificado na intermediação do contrato com a empresa Fletor Engenharia S.A, são no
sentido de informar que o Estaleiro Ilha, que havia feito proposta de R$ 30.000,00 por navio/mês (fls. 36/38,
Vol. VII), retirara sua proposta sob a alegação de não mais dispor de local para atracação dos navios objeto
da proposta.
Segundo afirmações do Sr. Ivan Ramos de Castro, não houve superfaturamento, uma vez que a Cia.
Docas do Rio de Janeiro cobraria R$ 100 mil por navio/mês pela mesma locação (fls. 56/59, Vol. VII).
Conclui suas razões de justificativa informando que teria sido obrigado a aceitar as imposições do
mercado a fim de atender ordem judicial.
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Análise da Unidade Técnica

A Unidade Técnica, ao analisar as justificativas do auditado, mostra que, no caso do Navio Lloyd Bagé,
entre a determinação judicial exarada pela MM Juíza da 21 Vara Federal do Rio de Janeiro, datada de
18/06/96, e a contratação de aluguel do cais, em 29/11/96, houve um período de quase seis meses, ou seja,
tempo suficiente para se realizar licitação, não podendo ser considerada emergencial a situação exposta.
No que concerne à intermediação feita pela empresa Santelena Fornecedora de Mão-de-Obra Ltda.,
entende a SECEX/RJ, não poderem ser aceitas as justificativas apresentadas pelo responsável, de que não
havia outra possibilidade de decisão que a assinatura do contrato com a empresa intermediária, imposta pelo
Estaleiro Contorno
Ainda conforme destacado pela Unidade Técnica, não se justifica tal intermediação com a alegação de
que havia pressão por parte do Estaleiro, pois se havia suspeição quanto à possibilidade de não pagamento do
contrato por parte da Lloydbrás,esta hipótese também existia para a empresa intermediária, ou seja, a
intermediária atuou como garantidora ou fiadora da Lloydbrás junto ao estaleiro, e para isso, onerou o valor
do aluguel ao assumir um risco com a operação.
Mais adiante, asseverou a SECEX/RJ que não havia qualquer condição de segurança para o navio,
tendo sido verificado, quando da visita ao navio Lloyd Bagé, a inexistência de preposto da Lloydbrás na
guarda do navio Foi verificado que o local de atracação favorecia saques e roubos a bordo, uma vez que
aparentava ser local de desmonte de embarcações, como já havia sido registrado no item 64 do Relatório de
Inspeção, in verbis:
"64. Quanto a essas embarcações, constatamos que a situação mais crítica de abandono é a do
Lloyd Bagé, que se encontra no Estaleiro Brasimar. Embora tenha o nome de Estaleiro, o que
se verificou é que aparentemente trata-se de um local de desmonte de navios e venda de
componentes, sem qualquer atividade de construção ou reparo naval, o que facilita inclusive
incursões ao navio daqueles que lá trabalham."

e

A SECEX/RJ comparou, ainda, o valor contratado com os praticados pelos Estaleiros Ilha e Mauá, que
mantinham atracados outros navios da própria Lloydbrás, a custos inferiores, respectivamente, R$ 30.000,00
e R$ 24.000,00, prestando serviços iguais ou melhores que os prestados no caso da Empresa Santelena.
A Unidade Técnica reafirma que o navio estava em local impróprio, com custos acima dos valores
cobrados por outros estaleiros, considerados seguros e com oferta de serviços mais completos, como era o
caso do Estaleiro Ilha.
Com relação à gestão antieconômica, foram acatadas as justificativas apresentadas pelo Administrador
da Massa Extinta da Lloydbrás, por se tratar de determinação judicial e tendo em vista a impossibilidade de
venda do navio, por estar penhorado, conforme certidão acostada nos autos. Entretanto, os argumentos
apresentados não lograram, no entender da equipe de inspeção, no entender da Unidade Técnica, elidir as
irregularidades dos demais pontos questionados, ou seja, contratação sem licitação, pagamento adiantado e
intermediação de contrato.
Com relação aos navios Rio Apa, Docepraia e Itapagé, o responsável ao justificar as irregularidades
apontadas na contratação do cais para os navios citados, apresentou fundamentações irrelevantes e sem base
legal que as justificasse, consoante análise da Unidade Técnica.
Afirma a instrução que o responsável deixou, ainda, de apresentar justificativas para as seguintes
irregularidades .
intermediação da empresa Fletor Engenharia;
contratação sem licitação;
a empresa contratada atua em área estranha ao objeto do contrato; e
pagamento adiantado de todo o valor do contrato e aditivo, perfazendo adiantamentos de R$
945.000,00 e prejuízo financeiro de R$ 38.884,66.
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Ressaltou a SECEX/RJ que, além de não ter havido qualquer processo de licitação, não houve,
tampouco, processo de dispensa para escolha do local para atracação e nem mesmo justificativa para escolha
do fornecedor e para a fixação do preço contratado.
Demonstrou a Unidade Técnica que a empresa Fletor Engenharia Ltda atua no segmento da construção
civil, sem qualquer experiência na área naval, consoante comprova seu contrato social (fls. 64/71, vol. III).
Segundo afirmações de um dos Assistentes da Liquidação, Sr. Paulo Oliveira Guimarães, a empresa estaria
habilitada ao serviço, uma vez que tinha engenheiros em seus quadros, embora nada soubesse sobre sua
atuação no setor naval.
Tal fato, segundo análise da Equipe de Inspeção, deixa dúvidas quanto à forma de controle da equipe
que administra a massa extinta da Lloydbrás, no que se refere à capacidade das empresas que estão sendo
contratadas para a execução dos diversos serviços.
No que concerne aos contratos assinados com as empresas Fletor Engenharia e Santelena, foram feitos
comentários acerca dos princípios que os regiam, dando destaque para o fato de não terem sido seguidos os
preceitos do Direito Público, como reza o art. 54 da Lei n 2 8.666/93, a saber:
a) A Lei n2 8.666/93 estabelece em seus arts. 1 2 e 22 , respectivamente, que as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União subordinam-se ao seu regime, e que
as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da
administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas naquela lei;
b)consoante disposto no art. 54 da lei em tela, os contratos administrativos regulam-se pelos preceitos
de direito público, utilizando o direito privado de forma subsidiária. A administração, sob a ótica do interesse
público, não deve sujeitar-se às normas integrais do direito privado equiparando-se ao particular, perdendo,
dessa forma, a supremacia que lhe é facultada pelos contratos regidos pelo direito público;
c)não deve ser utilizado o contrato civil para o caso em tela, visto tratar-se de operação regida pela Lei
n2 8.666/93, ou seja, serviço de locação, devendo ter sido efetuada a devida licitação.
Ainda ao analisar as justificativas apresentadas pelo Sr. Ivan Ramos de Castro, a Unidade Técnica não
acatou as alegações do responsável relativas ao superfaturamento na contratação do cais, pelos motivos
abaixo transcritos:
"I) a alegação de que a Cia. Docas do Rio de Janeiro cobraria o valor de RS 100 mil por navio/mês
não pode ser tomada como parâmetro, visto que além de não refletir os valores de mercado, o próprio
Estaleiro Ilha já havia oferecido o valor de R$ 30 mil por navio/mês. Portanto, a proposta da Cia Docas do
.fins de comparação.
Rio de Janeiro não retratava os valores de mercado, não podendo ser considerada para
2) o Relatório de Inspeção, no item 79.2, retrata de forma fiel como a contratação ocorreu, indicando
que a retirada da proposta do estaleiro pode ter sido motivada pela entrada da empresa Fletor Engenharia
como intermediária."
Conforme apurado pelos técnicos responsáveis pela instrução de fls. 631/663, o Estaleiro Ilha ofereceu
proposta à Lloydbrás em 29/10/96 para atracação de seis navios no seu cais n 2 3, ao custo de R$ 30.000,00
por navio/mês, com base no mês vencido, conforme fls. 37/38, Vol. VII.
Em 11/11/96, o citado Estaleiro enviou fax à Lloydbrás, fls. 43, Vol.VII, declinando de sua proposta
de locação, alegando que assumira compromissos de reparos que seriam conduzidos no cais n 3, pelos
próximos 150 dias.
Ocorre que, apenas 36 dias após a comunicação do Estaleiro, isto é, em 17/12/96, a Lloydbrás assinou
o contrato com a empresa Fletor Engenharia Ltda. para intermediação da atracação dos navios no mesmo cais
n2 3, do mesmo estaleiro, que supostamente estaria ocupado.
Já o contrato com a empresa Fletor Engenharia Ltda. previa pagamento adiantado pelos serviços de
todo o tempo inicialmente previsto, que era de noventa dias. Isso provocou um desembolso, no ato da
assinatura do contrato, de R$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais), em favor da
contratada.
Em 22/04/97 foi prorrogado o prazo de duração dos serviços por mais 90 (noventa) dias, o que
proporcionou nova despesa adiantada de R$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais).
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Cada um dos citados pagamentos gerou um prejuízo de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), como
apurado pela Equipe do TCU, sendo que o prejuízo total monta a R$ 443.884,06 (quatrocentos e quarenta
e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), conforme demonstra quadro de fl. 637, do
Relatório de Acompanhamento.
Outro ponto destacado pela Equipe, que pode ser indicativo de irregularidade, refere-se à negativa de
fornecimento de cópia do contrato firmado entre o Estaleiro Ilha e a empresa Fletor Engenharia Ltda., sob a
alegação da primeira de que teria sido proibida, por esta última, de fornecer a cópia solicitada.
Ainda como prova de que o valor de R$ 52.500,00 (cinqüenta e dois mil e quinhentos reais), cobrado
pela Fletor Engenharia Ltda., está superfaturado, a Unidade Técnica comparou esse valor com o cobrado pelo
Estaleiro Mauá na atracação do navio Jacqueline, que é de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) mensais,
(item 63 de fl. 21), valor que poderia ser ainda menor caso houvesse sido alugado o cais para três navios.
Ao concluir a análise deste item, a Equipe de Acompanhamento não acata as justificativas apresentadas
pelo responsável e sugere, dessa forma, a citação do responsável, solidariamente com o representante legal
da empresa Fletor Engenharia Ltda., para recolhimento do dano causado ao erário.

Irregularidade:
3) realização de contratações sem licitação para os serviços de limpeza, asseio, apoio e manutenção com
a empresa CROLL - EMPR. COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA. por R$ 8.200,00 (oito mil e
duzentos reais) mensais.
Justificativa

Segundo o responsável, o Poder Executivo vinha fixando os prazos para encerramento da liquidação
da Lloydbrás em até 180 dias, o que motivou a renovação do contrato desde a administração anterior.
Afirmou, também, que a falta de crédito e de recursos impediam a assunção de compromissos, e que os
concorrentes, sabedores das dificuldades da empresa, não iriam participar de licitação no Lloyd ou, se
participassem, acrescentariam uma taxa de risco, o que iria onerar o contrato.

•

Análise da Unidade Técnica

A Unidade Técnica não aceitou as justificativas do responsável, em razão da ausência de fundamentação
jurídica para os fatos alegados, todos amparados em suposições. Além de não ter existido processo licitatório,
não houve tampouco termo de dispensa de licitação, pareceres jurídicos ou quaisquer outras formalidades
exigidas pelo art. 26, caput, e seu parágrafo único, da Lei n 2 8.666/93.
Destacou, também, que as constantes alterações de datas para o término da liquidação não impediriam
a realização de licitações por parte do responsável, bastando, para isso, que fosse utilizado o recurso facultado
na Lei, segundo o qual pode haver renovação ou extensão do contrato no caso de alteração de datas do
término da liquidação (arts. 57, § 1 2, inc. II e 58, inc. I, da Lei ri2 8.666/93).

Irregularidade:

4) realização de venda sem licitação de equipamentos da praça de máquinas do Navio Lloyd Bagé, ao
preço de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), à empresa Aquarius Serviços Marítimos Ltda., sem
qualquer avaliação dos equipamentos

Justificativa
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Foi alegado pelo responsável que a venda de peças do navio como sucata seria antieconômica. Vendidas
separadamente, obteve-se uma receita de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e lucro de aproximadamente
R$ 17 000,00 (dezessete mil reais), em comparação com o valor que se obteria se vendidas as mesmas peças
como sucata, ou seja, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Análise da Unidade Técnica
Não houve justificativa para a falta de licitação e de laudo de avaliação para a fixação de valores das
peças
Foi dado destaque para o fato de o responsável ter apresentado, em suas justificativas, duas outras
propostas para compra das peças, feitas pelas empresas João Coletta & Cia. Ltda. (R$ 21.850,00) e Ligiamar
Com. Serv. Transp. Marítimos Ltda. (R$ 31.000,00), com o intuito de comprovar a realização de cotação
prévia de preços.
Entretanto, tais propostas não teriam sido apresentadas à Equipe de Auditoria, quando questionado o
responsável.
Destaque-se, ainda, que as empresas Aquarius Serviços Marítimos Ltda. e Ligiamar Comércio Serviços
e Transportes Marítimos (fls. 94/96, Vol. VII) possuem o mesmo número de telefone, indicando tratar-se de
empresas cujas administrações são partilhadas, o que lançaria dúvidas quanto à veracidade das propostas
apresentadas ou demonstraria conluio entre as empresas.
A Unidade Técnica entende que a irregularidade permanece não elidida, diante da ausência de licitação
e de laudo de avaliação prévia das peças, além de fortes indícios de conluio entre as empresas interessadas na
compra. Ademais, assevera a instrução que as alegações do responsável sobre o suposto lucro de R$
17.000,00 não pode ser levada em conta, visto que sucata terá sempre menor valor que peças ainda com
alguma utilidade.
Irregularidade:
realização de contratações sem licitação para os serviços de levantamento de FGTS com a empresa
Opção Assessoria Tributária Ltda., sendo remunerada na base de 25% do montante de créditos
recuperados junto à Caixa Econômica Federal
Justificativa
As informações apresentadas pelo responsável não se referiam à irregularidade, qual seja, a falta de
licitação.

Análise da Unidade Técnica
A SECEX/RJ afirma que o responsável limitou-se a tecer comentários sobre o contrato, sem, contudo,
justificar o que havia sido questionado, ou seja, não apresentou justificativa para o ato inquinado, o que
tornaria a alegação insubsistente.

Irregularidade:
recebimento antecipado de honorários pela equipe de liquidação

e`

Justificativa
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Segundo o responsável, não há medida que proiba o pagamento antecipado de salários e que numa
inflação próxima de zero nenhum prejuízo foi causado por tais antecipações.
Análise da Unidade Técnica

A Equipe de Acompanhamento, ao analisar as justificativas apresentadas pelo Sr. Ivan Ramos de Castro,
cita o item 100 do Relatório de Inspeção, que mostra ter havido antecipações superiores a 20 dias.
Os aludidos adiantamentos de honorários afrontam, segundo a instrução, o consagrado princípio da
moralidade Para uma empresa com sérios problemas financeiros, com atrasos de até três meses nos salários
de funcionários, a prática de tais atos deve ser considerada irregular.

Irregularidade:

7) contratação da Cooperativa Mista de Trabalho e Produção dos Marítimos - COOPMAR, para
guarnecimento de navios, com as seguintes irregularidades:
7.1) contratação sem licitação;
7.2) pagamento adiantado por todo o serviço no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta
mil reais);
7.3) prejuízo aos cofres da Lloydbrás no valor de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil
reais), tendo em vista o pagamento de serviços a terceiros, bastante superiores aos salários originalmente pagos
aos marítimos demitidos, em desacordo com o art. 3 2, inc. I, do Decreto n 2 1.746/95.
Justificativa

•

Foi justificado pelo responsável que havia comprometimento do Governo Federal em tripular os navios
com pessoal da Marinha de Guerra após a demissão dos marítimos da Lloydbrás. Como não houve a assunção
dos navios pela Marinha após as citadas demissões, tornou-se necessário contratar a COOPMAR, em caráter
de urgência, para guarnecer os navios, o que acarretou a dispensa do processo licitatório.
Com relação ao pagamento adiantado, foram repetidas as mesmas alegações apresentadas anteriormente,
afirmando ser condição necessária para contratação, tendo em vista a falta de crédito da empresa.
Por fim, contesta os cálculos que teriam causado prejuízo, afirmando ter havido até mesmo economia
de cerca de R$ 370 000,00 (trezentos e setenta mil reais) aos cofres da empresa, pois foram pagos à
COOPMAR o valor de R$ 160.209,69 (113 marítimos contratados) em contraposição aos R$ 533.041,08
referentes aos 199 empregados demitidos
Análise da Unidade Técnica

A Equipe de Acompanhamento afirma que, mesmo com a alegada urgência na contratação, não foram
cumpridas as formalidades previstas em Lei, ou seja, o disposto no art. 26, caput, e seu parágrafo único, da
Lei n2 8.666/93.
Relativamente ao adiantamento de pagamentos, a instrução faz remissão às análises anteriores, que
condenam essas antecipações.
No que concerne ao prejuízo, a Equipe aceita as justificativas apresentadas pelo responsável, já que os
valores pagos à COOPMAR se situam próximos aos economizados com as demissões.
Permanecem, ainda, ao ver da Unidade Técnica, não elididas as questões referentes a ausência de
licitação e pagamento adiantado do contrato.
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Irregularidade:

8) realização de contrato de mútuo com a Companhia América Fabril, para transferência de R$
4.150.000,00 (quatro milhões, cento e cinqüenta mil reais), com as seguintes irregularidades:
8.1) o Liquidante, Sr. Ivan Ramos de Castro, representou as duas empresas, ou seja, celebrou o
mútuo assinado por ambas as partes;
8.2) o objetivo da celebração do mútuo foi o de dificultar bloqueios judiciais em contas correntes
da Lloydbrás junto ao Banco Meridional;
8.3) nem o Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE, por meio do
Departamento de Liquidação, nem o Banco Central do Brasil foram notificados da operação
envolvendo a transferência dos recursos;
8.4) ausência de divulgação do mútuo, ferindo o princípio constitucional da publicidade da
Administração Pública;
8.5) possibilidade de se configurar caso de depositário infiel, com sanções previstas no art. 179
do Código Penal.

Justificativa

Segundo alegações do responsável, a operação foi perfeitamente legal e conveniente para a Lloydbrás,
encontrando respaldo nos arts. 1256 a 1264 do Código Civil. Assinou, segundo afirma, por ambas as
empresas, porque era o único representante delas
O responsável não se manifestou quanto à afirmação de que a operação em exame foi executada para
dificultar bloqueios judiciais, quanto à ausência de publicação do mútuo e quanto à não-notificação ao MARE
e BACEN,.
Relativamente à possibilidade de configuração de depositário infiel, alegou ser impossível apresentar
razões de justificativa para uma mera possibilidade
Análise da Unidade Técnica

•

A Equipe de Acompanhamento entende ser viável a realização de contrato de mútuo, do ponto de vista
da legalidade do ato. Entretanto, afirma que o que está em análise é o interesse e a motivação que geraram
o contrato celebrado entre a Lloydbrás e a Cia. América Fabril, ambas em liquidação.
A Unidade Técnica transcreveu, quando da análise da questão, trecho encaminhado pelo responsável
à Equipe do TCU, por ocasião de questionamentos levantados durante a inspeção, conforme fls. 59/61 do Vol.
II, in verbis
"O processo de liquidação da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro caracterizou-se,
desde seu inicio, pela carência de recursos para a sua execução. Como conseqüência direta, os
credores passaram a adotar um comportamento não cooperativo, buscando garantir o
recebimento de seus direitos através de medidas judiciais. Dentre estas, destaca-se o bloqueio
de contas bancárias.
Visando suprir a carência de recursos acima apontada, o Governo Federal realizou
aportes financeiros vinculados a aplicações especificas, todas elas orientadas para o
desenvolvimento racional da liquidação. Portanto, a ameaça do arresto de recursos depositados
em nossas contas bancárias se constitui em risco para todo o processo liquidatário.
O dilema da administração era o seguinte: sem recursos, a liquidação não poderia ser
levada a termo, e o patrimônio da União seria dilapidado em intermináveis batalhas judiciais;
havendo disponibilidade de recursos, por outro lado, os credores bloqueariam nossas contas
bancárias impossibilitando a gestão racional do processo liquidatário, podendo, no limite,
C \THAIS\VOTOLLOYD1 DOC
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maximizar as perdas para a União.
Para enfrentar este dilema, utilizou-se inicialmente uma operação com cheque
administrativo (Cheque ADM). Resumidamente, os recursos da LLOYDBRÁS eram convertidos
em cheque administrativo a seu favor, que ficava armazenado nos cofres da Companhia. Para
pagar suas despesas, a Companhia cancelava este cheque ADM, ordenava ao Banco a emissão
de outros cheques destinados ao pagamento dos gastos e, por fim, solicitava um novo cheque
administrativo no valor do saldo resultante do montante inicial de recursos, menos os
pagamentos executados.
Esta operação, diariamente repetida, mostrou-se capaz de garantir ao Governo um
mínimo de segurança na transferência de recursos para a liquidação da LLOYDBRÁS'. Em
contrapartida, os diversos pagamentos efetuados sob a égide desta operação acabaram - como
não poderia deixar de ser - revelando aos credores a nossa estratégia de defesa, uma vez que os
cheques emitidos para pagamentos diversos - notadamente de rescisões trabalhistas - não eram
sacados contra a conta corrente da LLOYDBRÁS, e sim contra uma conta administrativa do
Banco Meridional.
Ato contínuo, um dos credores do Lloyd conseguiu medida liminar bloqueando nossa conta
bancária em função de uma dívida trabalhista de aproximadamente R$ 4,0 milhões. Esta medida
só não logrou seu intento, exaurindo definitivamente os recursos financeiros da liquidação, em
função de o credor haver informado ao Juiz o número da conta do cheque administrativo, cujo
titular é o próprio Banco, e não a LLOYDBRÁS.
Contudo, este episódio revelou que nossa estratégia de defesa perdia eficácia na medida
em que os credores conseguiam entendê-la. Não tardaria muito e eles certamente conseguiriam
nova medida judicial, desta vez impondo o bloqueio de todos os valores em trânsito bancário
cujo titular fosse o Lloyd, alcançando deste modo até mesmo os cheques ADM já emitidos e
ainda não depositados.
Antes que este fato se consumasse, acarretando dramáticos prejuízos para o Governo,
decidimos colocar os recursos da União sob uma titulariedade inakançável pelos credores da
LLOYDBRÁS.
Foi então celebrado um Mútuo entre a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - em
Liquidação (LBL) e a Companhia América Fabril - em Liquidação (CAF). Sob o amparo deste
instrumento, os recursos até então mantidos sob a frágil proteção do cheque ADM, foram
repassados à CAF, uma empresa que, além de ter o mesmo liquidante, não possui credores hostis
que ameacem a integridade dos seus ativos monetários. A CAF, por sua vez, aplica estes em
Bônus do Banco Central (BBC), cuja rentabilidade reverterá em favor do LBL, abatidas as
despesas bancárias e tributárias.
Em outras palavras, as verbas destinadas ao financiamento da liquidação do LBL foram
depositadas na conta bancária da CAP., de tal modo que, quando o LBL necessita de recursos,
a CAF repassa o montante para a conta da Lloyd ou paga diretamente a despesa. Trata-se,
portanto, de uma operação sem custo para a CAF, executada no âmbito de um Banco Federal
(Banco Meridional S.A.), que canaliza as sobras de caixa do LBL para títulos do Banco Central
do Brasil, e que torna extremamente remota a possibilidade de os recursos repassados pelo
Governo para a liquidação do LBL virem a ser esterilizados por bloqueios de contas bancárias.
O sucesso de nossas estratégias de defesa dos recursos da União pode ser atestado pelo
simples fato de não termos perdido até agora sequer um centavo em função de bloqueio de
nossas contas correntes, fato este que contrasta com perdas superiores a RS 8,0 milhões
ocorridas nos dois anos anteriores à decretação da liquidação, todas causadas por medidas
judiciais contra contas bancárias...
Sendo assim, as entidades sindicais, na qualidade de grandes credores, têm o maior
interesse privado em possuir detalhes da estratégia utilizada pelo LBL para proteger os recursos
do Governo Federal, até porque estas informações são cruciais para a execução de bloqueios
C \THAISWOTOLLOYD1 DOC
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de contas bancárias..."

A Equipe de Acompanhamento conclui, pelas próprias declarações do responsável, que o único objetivo
do contrato de mútuo foi o de dificultar a ação da justiça, no que se refere aos bloqueios judiciais em contas
correntes da Lloydbrás. Tal estratégia, revelaria defeito jurídico no contrato em questão.
Segundo análise da Equipe, já na Cláusula Primeira do contrato de mútuo, pode-se constatar a simulação
de uma necessidade inexistente da Cia. América Fabril, como transcrevo a seguir:
"A MUTUANTE (Lloydbrás) empresta à MUTUÁRIA (Companhia América Fabril-em Liquidação)
recursos financeiros para fazer face a compromissos inadiáveis, visando a preservação do patrimônio
desta, no valor de R$ 4.150.000,00 (quatro milhões e cento e cinqüenta mil reais)."
São citadas, pela Equipe, trechos do civilista Caio Mário da Silva Pereira, em Instituições de Direito
Civil, Vol. I, l7 Edição, que reputo importantes para o caso em tela:

e

`

"o agente faz emissão de vontade, e quer que produza efeitos; mas é uma declaração enganosa,
porque a conseqüência jurídica em mira é diversa daquela que seria a regularmente conseqüente
do ato."
Quanto à fraude a credores, assim se manifesta o mesmo jurista:
"Fraude é, pois, segundo os assentados em nosso direito, em consonância com as idéias mais
certas, a manobra engendrada com o fito de prejudicar terceiro; e tanto se insere no ato
unilateral (caso em que macula o negócio ainda que dela não participe outra pessoa), como se
imiscui no ato bilateral (caso em que a maquinação é concertada entre as partes)."
Segundo a Unidade Técnica, o responsável simulou o empréstimo à Cia. América Fabril para um
objetivo inverídico, afirmando não existirem compromissos inadiáveis por parte da mutuária. Toda a estratégia
utilizada pelo Liquidante tinha como objetivo dificultar a possibilidade de os credores em demandas judiciais
promoverem bloqueios em recursos disponíveis da empresa, o que poderia ter caracterizado fraude contra
credores.
Concluindo este questionamento, a Equipe de Acompanhamento considerou ser o contrato de mútuo
um ato ilícito, consoante dispõe o art. 159 do Código Civil, tendo sido desrespeitado, ainda, o princípio
constitucional da publicidade, o que pode ter acarretado prejuízos à União, em função de demandas judiciais
de terceiros prejudicados.
Pela Decisão Plenária n 687/97-TCU, foi, também determinada a audiência da empresa Fletor
Engenharia Ltda., com fulcro no art. 46 da Lei ng 8 443/92, c/c o art. 31 da IN/TCU n 09/95, para que
apresentasse:
razões de justificativa para o fato de haver indício de superfaturamento de preços no contrato
de locação de cais celebrado com a Lloydbrás, para atracação dos navios Rio Apa, Docepraia e Itapagé, tendo
em vista que o preço ofertado à Lloydbrás pelo estaleiro foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por navio/mês,
e o cobrado por essa empresa foi de R$ 52.500,00 (cinqüenta e dois mil e quinhentos reais), acarretando um
prejuízo total de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) por seis meses de contrato; e
a planilha de custos tomada como base para o valor de R$ 52.500,00.
Justificativa

•

Foi alegado pelo representante da Fletor Engenharia Ltda., no tocante ao superfaturamento, que era
desconhecida qualquer proposta baseada única e exclusivamente no preço de atracação citado Informou,
também, que ao tempo da contratação, havia recusa de atendimento à Lloydbrás em função da possibilidade
C \THAISWOTOLLOYD1 DOC
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de não pagamento e da dilatação dos prazos de atracação contratados, sem garantias para os estaleiros,
caracterizado, ainda, pela falta de cobertura de seguros dos navios.
Quanto à remessa da planilha de custos, informou que por ser empresa prestadora de serviços não rateia
seus custos em planilhas individuais e sim em conjunto
Análise

A Equipe de Acompanhamento considerou evasivas e insuficientes as respostas apresentadas, não
logrando elidir as irregularidades. Entende que seria de fácil confecção uma planilha de custos, já que a
empresa atuou apenas como intermediária. Com relação ao indicio de superfaturamento, nada foi acrescentado
que pudesse afastar a suspeita.
A Unidade Técnica acrescenta, ainda, que a operação em tela revestiu-se das seguintes irregularidades:
ausência de licitação;
adiantamentos de pagamentos;
intermediação por empresa estranha ao objeto do contrato;
contratação baseada no código civil; e
superfaturamento de preços.
Assim, ao ver da instrução, permaneceriam não justificadas as irregularidades levantadas pela Equipe
de Acompanhamento.
Após a análise das razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ivan Ramos de Castro, a Unidade
Técnica apreciou os atos de gestão do responsável, referentes à continuidade do processo de extinção da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro.

LEILÕES PARA VENDA DE NAVIOS

A SECEX/RJ deu prosseguimento ao processo de acompanhamento da extinção da Lloydbrás,
inspecionando os leilões que sucederam à Decisão n 2 687/97 Foram analisados, separadamente, os leilões
ocorridos a partir de 16/10/97, cujos relatórios de acompanhamento estão em fls. 125/127 e 377/384.

•

çcir4

IQ LEILÃO - 03/12/97

Por meio do Oficio n 2 1.357/97/SECEX/RJ, em fls. 129, foram solicitados ao Administrador da
Lloydbrás documentação acerca do leilão anunciado para o dia 03/12/97, que visava a alienação dos navios
DOCEDUNA, DOCEMAR, DOCEPRAIA, RIO APA, RIO ASSU, RIO BRANCO, RIO COARI e RIO
TROMBETAS.
Após análise da documentação apresentada pelo responsável, em fls. 130/132, a Equipe Técnica teceu
os seguintes comentários:
" - o leilão não estava sendo executado na forma prescrita nos arts. 17 a 19, da Lei lis? 8.666/93, sob
a alegação de que o § 22 do art. 12 da MP n 2 1.592/97 permitiu a alienação dos bens mediante leilão;
- o leiloeiro indicado para a condução do leilão, JOÃO EA/IlLIO LEILOEIRO, lá havia conduzido
o leilão anterior para alienação dos navios Lloyd Bagé, Itaquatiá, Itanagé, Itapé, Itapagé e Itaité, realizada
em 08. 10.97. Portanto, não houve rodízio de leiloeiros, em desacordo com o art. 42 do Decreto n 2 21.981,
de 19 de outubro de 1932; e
- a avaliação prévia dos navios, contratada à empresa LUIZ MATTOS E ENGENHEIROS
ASSOCIADOS Ltda, foi mantida sob sigilo pelo Sr. Ivan Ramos de Castro, que afirmava não pretender
divulgá-la antes do leilão, a pretexto de dificultar a formação de cartéis na participação do leilão, conforme
declarado na letra "f' das fls. 132."
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Mais adiante, em seu Relatório, a Equipe tece os seguintes comentários:
" - não há argumento de ordem legal que embase a não divulgação dos preços mínimos dos navios,
caracterizando uma atitude arbitrária e ilegal, já que a sua divulgação é condição para fixação do
recolhimento prévio para habilitação em leilões, além de ser imposição do principio constitucional da
publicidade; e
- os valores das avaliações efetuadas (fls. 153/166) estão subestimadas, e certamente acarretarão
enormes prejuízos, caso o leilão seja realizado nos termos atuais, conforme mostramos a seguir:"
AVALIAÇÕES (US$)
AVALIAÇÃO LEILÃO

NAVIO

•

700.000,00
6.300.000,00
8.500.000,00
9.250.000,00
8.400.000,00
5.600.000,00
6.000.000,00
6.100.000,00

Rio Branco
Rio Apa
Rio Assu
Rio Coari
Rio Trombetas
Doceduna
Docemar
Docepraia
Total
Subavaliação (%)
Prejuízo Estimado

AVALIAÇÃO ALERJ
(fls. 167/171)
1.050.000,00
13.600.000,00
14.900.000,00
15.500.000,00
14.500.000,00
11.600.000,00
10.200.000,00
14.200.000,00

50.850.000,00

95.550.000,00

47%
R$ 49.170.000,00 (US$ 44.700.000,00)

A Unidade Técnica trouxe novos dados, extraídos dos TC 575.378/94-8 (fls. 187/189) e TC 575.112/92
(fl. 190), que buscam comprovar as avaliações anteriores, a partir dos quais conclui pela subavaliação.
Prossegue a instrução afirmando que, naquela ocasião, já havia sido observada a necessidade de se
estabelecer novos valores mínimos para o leilão, adequando-os aos reais valores de mercado.
Foram feitos, ainda, relatos acerca da ausência de supervisão e controle, por parte do Ministério da
Administração e Reforma do Estado - MARE, das ações do responsável pela administração da massa extinta.
Foi mencionado que foi sugerido pela Unidade Técnica havia sugerido a suspensão do leilão, tendo em vista
a possibilidade de dano ao erário.
Entretanto, em função da impossibilidade de apreciação da proposta de suspensão do leilão pelo Plenário
desta Corte antes de sua realização, em 03.12.97, foi determinado pelo eminente Sr. Ministro Bento José
Bugarin, então Relator deste processo, a análise do assunto em conjunto com os demais temas tratados neste
processo de acompanhamento, conforme Despacho de fls. 255.

22 e 32 LEILÕES - DIAS 14/01 e 06/05/98

Segundo a Instrução, além dos danos causados com o desfecho do leilão de 03/12/97, novo prejuízo
foi imposto à União com a realização do novo leilão em 14/01/98, a despeito de todo o prejuízo que já vem
arcando com a condução dos processos de liquidação/extinção, administrados pelo Sr Ivan Ramos de Castro,
conforme apurado pela Unidade Técnica e relatado em fls. 01/55 dos presentes autos.
A Equipe Técnica reforça, com o relato de novos fatos, a gravidade com que vem sendo conduzido o
problema, requerendo a adoção de medidas urgentes que pudessem sanear o processo, sob pena de
continuidade dos prejuízos que vêm sendo causados ao Erário.
Quanto ao preço dos navios leiloados, foi informada a existência de duas avaliações distintas para os
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navios, a saber, uma solicitada pela ALERJ - Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em fls.
170/171, e outra encomendada pelo administrador da massa extinta da Lloydbrás, em fls. 153/166.
A comparação entre ambas as avaliações com outras efetuadas nos últimos anos, levou a Equipe a
concluir que houve subavaliação por parte da empresa Luiz Mattos e Engenheiros Associados Ltda, o que
motivou a proposta de suspensão do leilão, com a proposta de reavaliação que refletisse os reais valores de
mercado.
São feitas duas indagações, consideradas de fundamental importância para avaliar as responsabilidades,
tendo em vista a constante subavaliação dos navios nas sucessivas vendas praticadas pelo Administrador da
massa extinta, com graves prejuízos ao patrimônio da União:
se houve autorização do MARE para a venda dos navios aos preços apurados no leilão, já que estes
foram extremamente reduzidos; e
por que o responsável não realizou um novo leilão para a obtenção de preços maisvantajosos, já que
os preços mínimos não foram alcançados.
Nos leilões realizados em 03/12/97 e 14/01/98, foram vendidos os navios Rio Apa, Rio Coari, Rio
Trombetas, Rio Tefé e Doceduna, com o seguinte resultado:
Navio

Preço mínimo
estabelecido
(R$)

Valor Leiloado
(R$)

Arrematante

Deságio (%)

Rio Trombetas

8.400.000,00

6.750.000,00

NORSUL

19,6

Rio Coari

9.250.000,00

4.000.000,00

NORSUL

56,8

Rio Apa

6.300.000,00

2.720.000,00

NORSUL

56,8

Doceduna

5.600.000,00

2.720.000,00

NORSUL

51,4

Rio Tefé

8.800.000,00

3.000.000,00

NORSUL

66,0

A Unidade Técnica concluiu, após análise dos números acima, que mesmo com os preços mínimos
subavaliados, quatro navios foram vendidos com deságio superior a 50%. Se forem consideradas as avaliações
solicitadas pela ALERJ, efetuadas pelo Engenheiro Naval José Cordeiro Resende (fls. 170/171), os deságios
verificados aumentam, demonstrando um maior prejuízo causado ao erário, como demonstrado abaixo:

Navio

Avaliação
ALERJ

Valor Leiloado

Arrematante

Deságio (/o)

Rio Trombetas

14.500.000,00

6.750.000,00

NORSUL

53,4

Rio Apa

13 600 000,00

2.720.000,00

NORSUL

80,0

Rio Coari

15.500.000,00

4.000.000,00

NORSUL

74,2

Rio Tefé

14.800.000,00

3.000.000,00

NORSUL

80,0

Doceduna

11.600.000,00

2.720.000,00

NORSUL

76,5

•
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A Equipe de Acompanhamento buscou referências em três publicações internacionais especializadas para
os valores praticados no mercado internacional entre novembro/97 e março/98, para navios da mesma
categoria dos leiloados (Graneleiro Panamax - Bulk Carrier), vendidos em "segunda mão", com porte bruto
e idade próximos aos dos leiloados, cujos dados são apresentados a seguir:
Navio

Idade

Tipo

Porte Bruto
(toneladas)

Mês Venda

Preço Venda
(US$)

Rio Trombetas

13 anos

Graneleiro

63.671

Dez/97

6.700.000,00

Doceduna

13 anos

Graneleiro

63.671

Jan198

2.550.000,00

PRE ,OS PRATICADOS NO MERCADO MUNDIAL
Maersk
Sembawang (1)

13 anos

Graneleiro

63.695

Nov197

14.100.000,00

Sansun Spirit
(1)

14 anos

Graneleiro

67.368

Nov/97

11.750.000,00

Halla Fortune
(1)

11 anos

Graneleiro

67.115

Dez/97

15.700.000,00

CSK Fortune
(1)

10 anos

Graneleiro

65.622

Jan198

13.900.000,00

Preço médio (2)

15 anos

Graneleiro

65.000

Dez/97

10.000.000,00

Preço médio (3)

10 anos

Graneleiro

65.000

Dez/97

15.800.000,00

Avaliação ALERJ (4): Rio Trombetas - USS 13.200.000,00
- US$ 10.500.000,00
Doeeduna

Navio

Porte Bruto
(toneladas)

Mês Venda

Preço Venda
(USS)

Rio Coari

11 anos

Graneleiro

51.000

Jan/97

3.750.000,00

Rio Tefé

11 anos

Graneleiro

51.000

Jan198

2.800.000,00

Rio Apa

13 anos

Graneleiro

45.384

Jan/98

2.550.000,00

r

111

Tipo

Idade

PRATICADOS NO MERCADO MUNDIAL

Ocean Prize (1)

12 anos

Graneleiro

43.474

Nov/97

12.800.000,00

Oriental Viking (1)

12 anos

Graneleiro

42.842

Nov/97

12.600.000,00

Massy Phoenix (1)

12 anos

Graneleiro

41.524

Nov/97

13.250.000,00

Preço médio (2)

14 anos

Graneleiro

42.000

Jan198

10.000.000,00

Preço médio (3)

10 anos

Graneleiro

40.000

Jan198

13.000.000,00

Avaliação ALERJ (4): Rio Coari - US$ 14.100.000,00; Rio Tefé - US$ 13.450.000,00; Ria Apa - USS 12.350.000,
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- Fonte: The Drewry Monthly (fls. 355/363)
- Fonte: R.S. Platou Shipbrokers a.s. (fls. 364/369)
- Fonte: Shipping Intelligence Weekly (fls. 370/376)
- Câmbio: US$ 1,00 = 125 1,10

A instrução fez acostar aos autos outras avaliações, indicando valores próximos aos de mercado:
NAVIO

VALOR AVALIADO

ORIGEM DO VALOR

DATA

tis.

DOCEMAR

10.900.000,00

Penhora

24/07/97

196

DOCEDUNA

11.900.000,00

Penhora

24/07/97

196

9.000.000,00

Laudo Judicial

24/07/97

198

RIO APA

10.000.000,00

Laudo Judicial

26/07/97

199

DOCEDUNA

8.000.000,00

Laudo Judicial

25/07/97

200

DOCEMAR

A Equipe Técnica concluiu, após a análise dos dados supra, que houve prejuízos ao Erário com a
venda dos navios na forma como foram conduzidos os aludidos leilões de navios do acervo da Companhia de
Navegação Lloyd Brasileiro.
Foi comentado, também, que a avaliação da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ALERJ, aproxima-se mais dos valores observados nas transações efetuadas no mercado mundial, que as que
foram verificadas tanto nas avaliações promovidas pelo Administrador da massa extinta, quanto dos valores
pagos efetivamente pelos navios.
Dessa forma, a SECEX/RJ apurou que os prejuízos causados ao erário montam a R$ 20 milhões,
quando tomados por parâmetro de comparação os valores mínimos apresentados pela empresa Luiz Mattos
e Engenheiros Associados Ltda. Se forem tomados como termo de comparação os valores apresentados pela
ALERJ, o prejuízo estimado é de R$ 50 milhões.
Outro ponto enfatizado pela pela Equipe de Inspeção na sua instrução, refere-se ao fato de apenas uma
empresa ter arrematado todos os navios, a saber, a Companhia de Navegação Norsul, podendo-se inferir, por
intermédio de todos os fatos levantados, que o nível de competição no leilão não refletiu a tendência do
mercado, mas apenas o valor que a empresa se dispôs a pagar pelos navios. Tendo em vista o afastamento de
possíveis interessados, além dos baixíssimos valores pagos pelos navios, pode-se cogitar, segundo
entendidmento da instrução, ter havido cartelização na venda.
Outro ponto destacada pela Equipe do TCU refere-se ao fato de não haver qualquer supervisão por
parte do MARE, por meio do seu Departamento de Extinção e Liquidação - DELIQ, bem como
CISET/MARE. Tais fatos, no ponto de vista da instrução, certamente favoreceram a prática de irregularidades
e a gestão antieconômica por parte do Administrador da massa extinta da Companhia
Prossegue a Equipe relatando que tais ocorrências se deram despeito das recomendações contidas nos
itens 8.4 e 8.5.4 da Decisão Plenária n 2 687/97 e do disposto no art. 6 2 do Decreto n 2 2.358/97 (fls 152).
Resalte-se, também, que o item 8.5.6 da citada Decisão, que alertava sobre a conduta do responsável, não foi
levada em consideração pelo MARE, haja vista sua nomeação como Administrador da Massa Extinta da
Lloydbrás (fls. 150).
Ainda com referência ao leilão de 06/05/98, a Equipe Técnica propôs a reavaliação dos navios e a
suspensão do leilão, onde seriam vendidos os navios Docemar, Docepraia, Rio Assu e Rio Branco.

•

VENDA DE NAVIOS EM NOVA YORK
`.
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Tendo em vista a suspensão do leilão de 06/05/98 por determinação da Justiça do Trabalho, foi
determinada pelo eminente Sr. Ministro Bento José Bugarin, então relator do feito, a realização de diligência
saneadora, com o fito de se esclarecer a realização de novo leilão, em 18/06/98, na cidade de Nova York, (fls.
387)
Em 1 2/07/98 a Equipe passou a inspecionar, por designação da Portaria n 2 68/98, a legalidade da
operação de venda dos navios Rio Assu, Docemar e Docepraia, que foram leiloados em Nova York.
Avaliando os aspectos legais do leilão, a equipe informou que, segundo alegações do responsável, a
venda dos navios deu-se em Nova York, pelos seguintes motivos:
no Brasil, todas as tentativas foram frustradas pela eficaz resistência das forças sindicais e
ex-empregados que utilizavam com eficiência a Justiça do Trabalho com objetivo de impedir
as alienações dos navios;
custos mensais elevados para operação dos 09 (nove) navios;
rápida deterioração do patrimônio, com riscos até de sua transformação em sucata; e
os navios Docemar, Docepraia, Rio Assu e Rio Branco já haviam sido "licitados" duas vezes,
sem sucesso.
Contratou-se para a operação a empresa americana de consultoria Jacq Pierot & Sons Inc., especializada
em negócios marítimos e broker.
Após questionamento feito ao Administrador da massa extinta, a respeito dos motivos da escolha da
empresa, tendo sido solicitado, inclusive, a apresentação de atestados de capacidade técnica, tipo de contrato
efetuado, fundamentação jurídica que embasou a escolha e valor da comissão cobrada por navio leiloado, foi
respondido o que segue:
a empresa contratada é lider entre as consultorias internacionais de negócios marítimos,
dispondo de cadastro de clientes de amplitude mundial;
que a empresa foi contratada em situação de emergência, sem licitação, pois possuía notória
especialização da consultoria em questão;
o administrador não elaborou qualquer documento referente à dispensa ou inexigibilidade
da contratação, inexistindo, portanto, pareceres técnicos ou jurídicos sobre o assunto; e
que o MARE foi participe da decisão de vender os navios no exterior, por intermédio do
Departamento de Extinção e Liquidação.
A Unidade Técnica esclareceu diante do que foi exposto acima:
1) a venda dos navios não se deu por meio de leilão, nem tampouco por meio de concorrência. Na
verdade houve uma negociação direta. A empresa Jau/ Pierot & Sons Inc., mediante seu cadastro, solicitou
ofertas de preços para os navios, obtendo algumas propostas, de onde foram selecionadas, pelo administrador,
as de maior valor. Portanto, a modalidade de venda dos navios não encontra respaldo na Lei n'- ' 8.666/93, uma
vez que não atendeu ao disposto no art. 17, 1, que exige a alienação na modalidade concorrência. Não tendo
havido concorrência, não houve divulgação de preços mínimos de avaliação dos bens, nem tampouco
? a devida publicidade dos atos referentes à concorrência. (grifei).
a única empresa brasileira a participar da negociação foi a Companhia de Navegação NORSUL, a
mesma que comprou todos os navios leiloados em 03/12/97 e 14/01/98;
quanto à contratação direta da empresa Jacq Pierto & Sons Inc., deve-se lembrar do que rezam os
arts. 25 e 26 da Lei n 2 8.666/93, in verbis:

ÇéVr

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
omissis
II - para a contrafação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta lei, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade
para serviços de publicidade e divulgação;
§ 1 2 Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,
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publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
omissis
Art. 26. As dispensas previstas nos incisos III a XV do art.24, as situações de
inexigibilidade referidos no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto
no final do § 2 2 do art. 82 desta lei deverão ser comunicados dentro de 3 (três) dias à
autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição de eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso;
- razão da escolha do fornecedor ou executante;
III -justificativa do preço. (grifos da equipe de inspeção)
Foram, portanto, constatadas pela Equipe, as seguintes irregularidades com a contratação da empresa:
ausência de caracterização na escolha do fornecedor;
o serviço não é de natureza singular, nem tampouco é o trabalho da empresa essencial para o fim a
que se destina, já que existem outros leiloeiros; e
não há pareceres jurídicos ou técnicos, nem processo formalizado, justificando legalmente a
inexigibilidade em tela, em desacordo com os arts. 25 e 26 da Lei n 2 8.666/93. É relevante considerar que o
administrador conta com um expressivo assessoramento jurídico, de 07 (sete) advogados, os mesmos que o
assessoraram durante o período de liquidação, a um custo mensal aproximado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), (fls. 14, Vol. VIII), mesmo tendo sido todos os processos judiciais da extinta companhia transferidos
para a responsabilidade da Advocacia Geral da União, conforme § 3 2, art. 1 2, da Lei n2 9.617/98 (fls. 492).
Ressalta a instrução, ainda, que a pretensa notoriedade da empresa foi atestada pela própria
contratada, e não por estudo técnico-jurídico da Lloydbrás (fls. 516/521).
A Equipe de Inspeção apresenta em fls. 652 dos presentes autos análise das diversas avaliações e
reavaliações feitas pela empresa Luiz Mattos e Engenheiros Associados Ltda. para que se pudesse justificar
a queda nos valores de venda dos navios.
Dessa forma foram criados critérios de quantificação de ajuste de valores, para tentar justificar a
defasagem de preços existente entre a 1 avaliação e os valores obtidos no leilão de 03/12/97 (fls. 273/275,
Vol. VIII), tendo sido tecidos, pela Equipe de Inspeção, os seguintes comentários:
"- Primeiramente, observamos que o administrador não teve a preocupação de ter na
avaliação dos bens um instrumento de referência, no qual balizasse a venda dos navios a
preços não inferiores à avaliação. Tanto, que no leilão de 03.12.97, tendo sido fixado o
preço mínimo do navio Rio Trombetas em RS 8.400.000,00, foi o mesmo alienado por R$
6.750.000,00, a despeito do contido no art. 53, § 1 2, da Lei n 2 8.666/93, verbis:
'Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela
Administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente.
§ 1 2 Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela Administração para fixação
do preço mínimo de arrematação' (grifo da Equipe de Inspeção)."

•

Outro ponto que merece destaque, refere-se ao fato de que, à exceção da avaliação do navio Rio Coari,
nenhum dos demais foi avaliado pela Sociedade Classificadora do navio, que é o avaliador apto a fornecer
uma avaliação mais real do navio, uma vez que acompanha a sua construção.
Dessa forma, entende a Equipe que teria sido mais prudente e legal a contratação de três avaliadores por
parte do administrador, visando a uma melhor determinação do real valor dos bens a serem alienados,
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evitando-se os prejuízos verificados para a União.
Com relação à reavaliação dos valores e os critérios adotados, acentua a SECEX/RJ que foram
utilizados parâmetros não justificados adequadamente pelo responsável. No entender da Equipe, houve uma
tentativa grosseira de obter um valor próximo ao preço de venda dos bens, numa operação que visava, tãosomente, a justificar a grande defasagem verificada nos preços praticados, por meio de cálculo realizado a
posteriori.
Portanto, conclui a Equipe que a reavaliação dos navios não refletiu, em nenhuma hipótese, os valores
praticados no mercado, e que os preços obtidos nos leilões foram irrisórios, como busca demonstrar a seguir.
NA NEGOCIA
, 'Á° EM NOVA YORK PROPONENTE

RIO ASSU

DOCEMAR

Valores em US$

DOCEPRAIA

1.086.000,00 (*)

A/C Clients of Philip
Bush
Oakley International

130.000,00

200 000,00

Mobar (Deepak
Bhowmick)

162.603,00

456.171,00

Eurotankers Inc.

1.950.000,00

775.000,00
786.000,00

RMC Shipping Co. Ltd.
Eckhardt Marine Gmbh

85 000,00

Themis Marine Co. Ltd

2.260.000,00

Valour Navigation
Limited

3 .111.111,00 (*)

Iolcos H. Maritime
Enterprises

1.550.000,00

Cia. de Navegação
Norsul

251.000,00

800.000,00 (*)

90.000,00

750 000,00

(*) VALORES FINAIS NEGOCIADOS.

Apesar da alegada notoriedade da empresa Jacq Pierot & Sons Inc , entende a Equipe de Inspeção,
necessário tecer os seguintes comentários

•

"a) Primeiramente, registre-se que os valores dos novos preços mínimos, mesmo após a
obscura reavaliação, não foram alcançados na negociação direta que se realizou (confronto dos
quadros dos itens 41 e 44)
b) Quanto aos demais valores obtidos, a maioria desprezíveis, demonstra e comprova que não
há notoriedade nos serviços prestados pela empresa Jacq Pierot. Não se pode admitir que tenham
participado da negociação empresas como a Eckhardt Marine Gmbh, que ofereceu um total de US$
426.000,00 pelos três navios, quando o total dos preços mínimos era de US$ 8.502.000,00 . O mesmo
ocorreu com as empresas Oakley International e Mobar (Deepak Bhowmick).
Assim sendo, e considerando que a negociação foi conduzida diretamente entre o
administrador e a empresa Jacq Pierot, sem licitação, podemos concluir que o direcionamento para
as empresas escolhidas foi falho, incluindo empresas que não tinham condições reais de participação
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ou não eram possíveis compradores, ou ainda, pode-se até mesmo, dadas as circunstâncias, cogitar
de conluio entre elas. De certo que toda a operação realizada em Nova York, além de eivada de
irregularidades, não conduziu a um melhor aproveitamento das possibilidades do mercado, trazendo
novos prejuízos à União. Entendemos também, que a operação de venda dos navios infringiu aos
dispositivos constitucionais e legais previstos nos arts. 37, XXI, da Constituição Federal e 2 2, 17, I,
e53, § 1 2, da Lei n 2 8.666/93."
A Equipe apresentou, em fls. 656, um quadro geral contendo os valores das avaliações dos navios e das
alienações, onde se comprovam os baixíssimos valores obtidos nas vendas sob responsabilidade do
responsável, Sr. Ivan Ramos de Castro, onde deve ser destacada a venda de 02 (dois) navios cujos valores
obtidos situam-se abaixo dos valores de venda como sucata.
O quadro a seguir apresenta os valores das avaliações dos navios e das respecitvas alienações

•

NAVIO

AVALIAÇÃO
ALER.I

P
AVALIAÇÃO
L. MATTOS

REAVALIAÇÃO
L. MATTOS

AVALIAÇÃO
COMO
SUCATA (2)

VALOR
ALIENADO

DESÁGIO
ALER.I

DESÁGIO
II
AVALIAÇÃO

RIO TEFÉ

14.800.000

6.200.000

2.522.000

1.634.000/
900.000(3)

3.000.000
(1)

80%

52%

RIO
BRANCO

1.050.000

700.000

350.000

RIO APA

13.600.000

6.300.000

2.634.000

1.304.000/
600.000(3)

2.720.000
(1)

80%

57%

RIO ASSU

14.900.000

8.500.000

4.642.000

1.086.000

3.111.111

79%

64%

RIO
COARI

15.500.000

9.250.000
(5)

4.171.000

1.634.000

4.000.000
(1)

75%

57%

RIO
TROMBETAS

14.500.000

8.400.000

5.040.000
(4)

1.865.000 •

6.750.000
(1)

54%

20%

DOCEDUNA

11.600.000

5.600.000

2.385.000

1.865.000/
850.000(3)

2.720.000
(1)

77%

52%

DOCEMAR

10.200.000

6.000.000

1.087.000

1.655.000/
900.000(3)

1.086.000

90%

82%

DOCEPRAIA

14.200.000

6.100.000

2.773.000

1.177.000/

800.000

94%

87%

1.157.000

650.000(3)

Valores em R$.
para venda no extremo oriente, valor de US$/t. referente à data de venda do navio.
Fonte: R.S. Platou Shipbrokers a.s.
avaliação para venda como sucata no mercado nacional.
Fonte: Luiz Mattos Engenheiros Associados Ltda.
reavaliado após a alienação

avaliação feita pela ABS Marine Service.

11)

Ao analisar o quadro acima, a Unidade Técnica teceu os seguintes comentários
a) os navios Rio Trombetas, Rio Assu, Rio Coari, Docemar e Docepraia foram alienados por valores
inferiores aos da reavaliação, sendo que os navios Docepraia e o Docemar sequer atingiram valores
para venda como sucata; e
b) já o navio Rio Trombetas foi arrematado pelo afretador, Cia Norsul, dentro do período de contrato, o que
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permite concluir quanto ao seu estado de operação, sendo improcedente seu baixo valor de alienação, com
deságio de 19,64% em relação ao valor da 1 avaliação.
OUTRAS IRREGULARIDADES E FALHAS NO PROCESSO

41,

Foram apontadas, ainda, pela Unidade Técnica, outras irregularidades na gestão do administrador da
massa extinta da Lloydbrás, abaixo comentadas.
a) contratação da empresa MAROIL APOIO MARÍTIMO Ltda. para operação dos navios da
companhia, onde foram detectadas as seguintes irregularidades:
contratação por meio de dispensa de licitação, baseada no art. 24, IV, da Lei n 2
8.666/93, com fundamento em situação de urgência. Ocorre que o contrato ainda está em
vigor, mesmo já tendo expirado o prazo máximo de 180 dias (19/04/98), em desacordo com
o mesmo art. 24, IV;
em 12/11/97, foi firmado Termo Aditivo para alteração do objeto do contrato,
incluindo-se no objeto, a prestação de serviço de apoio e assessoria administrativa, ou seja,
contratação de pessoal (fls. 469). Neste aditivo, ficou estipulado, que o administrador
remuneraria os serviços de apoio e assessoria administrativa pelo valor dos honorários dos
profissionais requisitados, acrescidos dos encargos legais e taxa de administração de 5%.
Dessa forma, o aditivo traz consigo as seguintes irregularidades:
a.2.1) não define que profissionais serão requisitados e que valores serão pagos,
ficando a cargo da contratada fixar os respectivos honorários, acarretando, assim, o
pagamento de honorários e encargos a um só profissional, superiores a R$
4.000,00;
a.2.2) embora, após a extinção da Companhia, todos os processos judiciais tenham
sido transferidos para a Advocacia Geral da União - AGU e, conseqüentemente, não
haja mais litígios no âmbito da empresa extinta, o Administrador mantém em sua
equipe todos os sete advogados que o assessoram desde sua nomeação como
liquidante, acarretando despesas adicionais desnecessárias de cerca de R$ 25.000,00
mensais.
b) foi constatada a ação de pessoas estranhas à Companhia, que agem em seu nome, assinando
documentos como se fossem contratadas, como é o caso do Sr. Sebastião José F. Magalhães, que mesmo não
constando da relação de funcionários apresentados à Equipe de Inspeção, conforme fls. 04/26, Vol. VIII),
assina como assessor jurídico da empresa (fls. 462 e 474)
c) a atuação do Controle Interno no processo de liquidação da Lloydbrás foi considerada falha por parte
da Equipe de Inspeção, onde foi destacado pela Unidade Técnica trechos do Relatório de Inspeção de fl. 33:

"107. Durante os trabalhos de auditoria, verificamos não haver qualquer processo de
ÇÇL") acompanhamento da liquidação por parte da CISET/MT. Quanto à supervisão efetivada pelo
MARE, através do Departamento de Liquidações - DELIO, não verificamos uma efetiva
atuação desse órgão. A interação entre o MARE e o Liquidante é modesta e pode ser medida
pelos seguintes fatores:
quantidade de possíveis irregularidades cometidas pelo liquidante, sem qualquer verificação
por parte do MARE;
ausência de um mecanismo de controle e fiscalização; e
ausência de mecanismo ágil e prático para soluções de problemas que se apresentam
urgentes, como os que envolveram os navios arrestados no exterior.
108. Outro aspecto que consideramos improcedente e não recomendável é o fato de servidores
do MARE estarem cedidos à Lloydbrás para atuarem na liquidação. Os servidores são
cedidos e atuam na execução da liquidação e não no seu acompanhamento. Dessa forma,
ficam subordinados ao liquidante, quando a atuação legal é de supervisão. Além disso, os
cedidos percebem, ou perceberam, diárias ininterruptamente, desde a nomeação, onerando
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os cofres da Lloydbrás, já que a partir de 09.10.96 passaram a receber diárias pagas pela
Lloydbrás e remuneração paga pelo MARE, conforme informações prestadas através do
oficio n 2 074/97 MARE/SLTI/DELIO (fls. 37/38, IV)."
A Unidade Técnica informa em sua instrução de fls. 631/665, que não foi tomada qualquer providência
por parte do MARE e da Secretaria Federal de Controle, no sentido de implementar as recomendações feitas
por esta Corte, por meio da Decisão n 2 687/97, que faziam referência à uma atuação mais efetiva do Controle
Interno no processo de liquidação da Lloydbrás.
O Administrador da massa extinta do Lloydbrás ao ser questionado sobre a atuação do Controle Interno
em sua gestão, informou:
" Informar, detalhadamente, o tipo de acompanhamento que o Controle
Questionamento:
Interno realizou nos leilões ocorridos em 03.12.97 e 14.01.98, e o controle que
está realizando na venda de 18.06.98, anexando cópias de todos e quaisquer
documentos relativos aos respectivos leilões/vendas, recebidos ou enviados ao
Controle Interno. Informar, ainda, se houve, por parte do Controle Interno,
algum questionamento ou pedido de explicação quanto aos valores apurados
nos leilões/venda acima mencionados (caso afirmativo, anexar cópia dos
documentos)."
Resposta (fis. 02, Vol. VITI):

" O controle Interno não realizou qualquer acompanhamento nos
leilões ocorridos em 03.12.97 e 14.01.98, como não está
realizando controle na venda de 18.06.98.
Não há documentos recebidos do ou enviados ao Controle Interno.
Não houve, por parte do Controle Interno, qualquer
questionamento ou pedido de explicação quanto aos valores
apurados nos leilões e na venda acima mencionados." (grifos da
Unidade Técnica)"

A SECEX/RJ enfatiza, ainda, que houve várias irregularidades em toda a gestão do responsável pela
liquidação/extinção do Lloydbrás, que aliam, por um lado superfaturamento nas contratações, e por outro,
venda de ativos por valores irrisórios e inaceitáveis, a prática de gestão antieconômica, o reiterado
descumprimento de normas legais e institucionais cometidas pelo responsável, além daquelas já apontadas no
• Relatório de Auditoria, só foram e continuam sendo possíveis porque não há qualquer preocupação dos órgãos
de Controle Interno na supervisão e fiscalização da gestão do responsável.
Afirma a Unidade Técnica que o MARE, por meio do seu Departamento de Liquidação, bem assim da
CISET, continuam ausentes do processo, e que apesar da recomendação desta Corte no sentido de que fosse
avaliada a conveniência e oportunidade de se afastar cautelarmente o responsável pela liquidação da
Companhia, tendo em vista a série de irregularidades praticadas pelo mesmo, não só não foi levada em
consideração pelo MARE a recomendação desta Casa, como também foi o responsável nomeado
Administrador da Massa Extinta do Lloydbrás.
O Ministério Público Federal instaurou o processo MPF/PR/RJ n 2 08120.001353/97-14, com o intuito
de apurar irregularidades na gestão do Sr. Ivan Ramos de Castro, tendo em vista publicações veiculadas no
Jornal O Globo e Jornal do Commercio que fazem referência a irregularidades que estariam sendo praticadas
pelo então liquidante da Lloydbrás.
Foram remetidas peças dos presentes autos à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro,
conforme determinação do eminente Sr. Ministro Bento José Bugarin, tendo em vista pedido de remessa do
Relatório, Voto e Decisão referentes a este processo, àquela Procuradoria.
Segundo informações da Equipe de Inspeção, ainda restam os navios Rio Jaguaribe II, Lloyd Atlântico,
Jacqueline, Rio Negro e Lloyd Bahia para serem alienados, cuja avaliação monta a aproximadamente US$ 36
milhões, conforme avaliação de fl. 19
Esses navios estão livres para transferência de propriedade no Tribunal Marítimo, não havendo nenhum
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gravame obstando a tranferência dos mesmos, como consta nas certidões de fls. 191/201, Vol. VIII.
Ao concluir sua instrução, a Unidade Técnica afirma que:
é necessária a adoção de medidas concretas no sentido de estancar os prejuízos que têm sido
causados ao Erário, bem como avaliar as responsabilidades pelos danos causados à União até o momento;
o processo não deve prosseguir nos moldes atuais, com inoperância total do Controle Interno e com
um Administrador que não cumpre normas legais, além de sua gestão estar causando prejuízos à União;
a reiterada ausência de cumprimento mínimo das normas constitucionais e legais, em especial as as
normas de licitação, a inobservância dos princípios constitucionais da moralidade, publicidade e legalidade,
e a incúria com que lida com os interesses do patrimônio da União, além de todos os prejuízos advindos da
administração do Sr. Ivan Ramos de Castro e toda a sua equipe, leva à conclusão de duas hipóteses para
justificar sua conduta: que há de sua parte, o desconhecimento total das normas que regem a Administração
Pública e seus princípios ou há o conhecimento, mas prefere o Administrador agir à margem da Lei, tomando
decisões discricionárias onde a Lei não previu;
o Sr. Ivan Ramos de Castro e toda a sua Equipe de confiança, composta pelos Srs. Sebastião J.F.
Magalhães, Evandro Ferreira, Paulo Oliveira Guimarães, devem ser afastados dos atuais postos para os quais
foram nomeados no âmbito da Administração Pública Federal, como prevenção da continuidade dos prejuízos
que vêm causando com suas administrações.
e) seriam necessárias novas avaliações dos navios ainda não leiloados, com base nos valores de
mercado. O novo Administrador deverá obter, no mínimo, três avaliações, realizadas por profissionais ou
equipes com forte respaldo técnico e com total isenção de ânimo.
O com relação à proposta de anulação das operações de venda de navios, a Equipe do TCU acredita que
há fundamentação em preceitos legais, haja vista a total falta de obediência às formalidades prescritas em lei,
como relatado no item 45 da instrução da SECEX/RJ, bem assim que a instauração de TCE contra o
responsável, com intuito de ressarcir os danos causados pelas vendas de navios abaixo dos preços mínimos,
dificilmente traria aos cofres públicos o valor de aproximadamente R$ 35.163.000,00 (trinta e cinco milhões
cento e sessenta e três mil reais), valor obtido pela diferença entre a coluna ' P- Avaliação L. Mattos' e 'Valor
Alienado' do quadro a presentado abaixo.
Por fim, propõe a Unidade Técnica a adoção das seguintes medidas:
transformação dos autos em Tomada de Contas Especial, com fulcro no art. 47 da Lei n 2 8.443/92,
e para fins de citação dos responsáveis;
citar o Sr. Ivan Ramos de Castro, ex-liquidante da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro e atual
Administrador do Acervo da Extinta Lloydbrás, nos termos do inciso II, do art. 12, da Lei n2 8.443/92, para
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, recolher aos cofres da União a importância de R$
389.823,00 (trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte e três reais), corrigida monetariamente a partir
de 01.08.97, acrescidos os juros de mora devidos até o dia do efetivo recolhimento, na forma da legislação
em vigor;
citar o Sr. Ivan Ramos de Castro, ex-liquidante da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro e atual
Administrador do Acervo da Extinta Lloydbrás, solidariamente com a empresa Fletor Engenharia Ltda., na
pessoa de seu representante legal, nos termos dos incisos I e II, do art. 12, da Lei n2 8.443/92, para no prazo
de 15 (quinze) dias a contar da notificação, recolherem aos cofres da União as importâncias de R$ 135.000,00
(cento e trinta e cinco mil reais) e R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) corrigidas monetariamente
a partir de 17.12.96 e 22.04.97 e acrescidas dos juros de mora devidos até odiado efetivo recolhimento, na
forma da legislação em vigor, em virtude de superfaturamento na contratação de aluguéis de cais para
atracação de navios;
rejeitar as justificativas apresentadas pelo Sr. Ivan Ramos de Castro, bem como pela empresa Fletor
Engenharia Ltda., à exceção das irregularidades apontadas nos itens 8.2.2, a.4, e 8.2.5, c, da Decisão n 2
687/97-TCU-Plenário, que lograram elidir as citadas questões;
determinar aos órgãos de Controle Interno, a adoção das seguintes medidas:
5.1) ao Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE:
5.1.1) afastar o Sr. Ivan Ramos de Castro, com fundamento no art. 44, da Lei n 2 8.443/92, no prazo de
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5 (cinco) dias a contar do recebimento da notificação, da função de Administrador do Acervo da Extinta
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro e da função de Liquidante da Companhia Usinas Nacionais;
5.1.2) adotar as medidas necessárias à anulação das operações de venda dos navios RIO TROMBETAS,
RIO APA, RIO ASSU, RIO COARI, DOCEDUNA, DECEMAR e DOCEPRAIA, tendo em vista a
constatação de ilegalidades pelo descumprimento do art. 37, XXI, da Constituição Federal c/c os art.17, I, e
53, § 1 2 da Lei n2 8.666/93, informando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas;
e
5.1.3) fazer cumprir as seguintes determinações a quem incumbir à substituição do Sr. Ivan Ramos de
Castro na extinta Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro:
cumprir rigorosamente os preceitos da Lei n 2 8.666/93, em especial os arts. 2 2;17,I; 25; 26;
e 53, § 1 2 ;
- abster-se de utilizar empresas intermediárias nas contratações de serviços;
- cessar as realizações de pagamentos adiantados por serviços contratados;
realizar leilões em estrita observância aos dispositivos da Lei n 2 8.666/93, providenciando,
no mínimo três avaliações prévias para os navios a serem leiloados;
dar publicidade a todos os atos emanados sujeitos à publicidade por determinação legal;e
realizar, no prazo máximo de 60 dias, nova contratação para a operação de navios e para
serviços administrativos, rescindindo o contrato com a empresa Maroil Apoio Marítimo Ltda.
5.2) à Secretaria Federal de Controle:
5.2.1) promover um efetivo acompanhamento, por intermédio das CISET, dos processos de liquidação
de empresas no âmbito do Poder Executivo, a fim de evitar prejuízos causados por má gestão administrativa
e ausência de controle.
5.3) a Secretaria de Controle Interno no MARE, CISET/NIARE:
5.3.1) acompanhar efetivamente, de acordo com as atribuições previstas no art. 6 2 do Decreto n2
2.358/97, todas as fases do processo de extinção da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, a fim de evitar
prejuízos causados por má gestão administrativa e ausência de controle.
5.4) Determinar ao Banco Central do Brasil, com fundamento no art. 44, da Lei n 2 8.443/92, o
afastamento do Sr. Ivan Ramos de Castro da função de liquidante da Companhia América Fabril;
5.5) recomendar à CISET/MARE que observe, por ocasião da Auditoria nas prestações de contas do
administrador do acervo da extinta Lloydbrás, o cumprimento das normas referentes 'a licitação e a realização
dos lançamentos contábeis;
5.6) dar conhecimento da Decisão, bem como do Relatório e Voto que vierem a ser proferidos, ao
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), Secretaria Federal de Controle, Secretaria
de Controle Interno do MARE, Gabinete Civil da Presidência da República, Tribunal Superior do Trabalho,
Tribunal Regional do Trabalho da P Região, Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, Tribunal
Marítimo, Banco Central do Brasil e Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Solicitada a oitiva do Ministério Público, este assim se pronunciou:
"Trata-se de processo de Acompanhamento dos procedimentos de extinção da Cia. de Navegação
Lloyd Brasileiro, que vem sendo executado pela SE('EX/RJ.
Em 15.10.97, o Plenário dessa egrégia Corte de Contas prolatou a Decisão 687/97 (fls. 102/5),
examinando o relatório de inspeção efetuada na empresa pela SECEX/RJ, com o objetivo de verificar o
estágio do processo de liquidação, a regularidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável, sr.
Ivan Ramos Castro, assim também o nível de controle e acompanhamento exercido pelas instâncias
administrativas superiores (Controle Interno, MARE).
Naquela oportunidade, já se verificara a prática de diversas e graves irregularidades cometidas pelo
condutor do processo de liquidação da entidade, tais como estas:
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a) redução imotivada do valor do aluguel diário do navio Rio Trombetas, afretado à Companhia
de Navegação NORSUL, de R$ 4.656,30 para R$ 2.800,00, que provocou prejuízo
acumulado, até julho de 1997, no valor de R$ 389.823,00;
1)) contratação de aluguéis de cais para atracação de navios mediante interposta empresa,
superfaturamento, dispensa injustificada de licitação e antecipação de pagamentos, com
prejuízos totais suportados pela empresa da ordem de R$ 440.000,00;
contratação, sem licitação, de serviços de limpeza, apoio e manutenção, com a empresa
CROLL Ltda., no valor de R$ 8.200,00 mensais;
alienação, sem licitação, de equipamentos do navio Lloyd Bagé, sem a devida avaliação
desses equipamentos;
pagamento antecipados dos honorários devidos à equipe de liqüidação/extinção;
contratação da Cooperativa Mista de Trabalho e Produção dos Marítimos -- COOPMAR,
para guarnecimento de navios, sem licitação e com antecipação de pagamentos;
Na oportunidade, o Tribunal decidiu ouvir em audiência o responsável por essas irregularidades, ao
tempo em que prosseguia, a SECEX/RJ, no acompanhamento dos procedimentos de liquidação da empresa.
No dia seguinte à prolação dessa deliberação, o Poder Executivo editou Medida Provisória
extinguindo a empresa, com a assunção pela União de todos os bens, direitos e obrigações, tendo sido
nomeado administrador desse patrimônio da União o antes liquidante, sr. Ivan Ramos Castro.
II
O Ministério Público manifesta-se, desde logo, em consonância com a aprofundada análise, realizada
pela SECEX/I?J, sobre as questões objeto da audiência solicitada pelo E. 1CU.
Os fatos narrados nos autos, considerados irregulares, e as respectivas justificativas do responsável
não deixam dúvida sobre o descompasso existente na administração da entidade, com grandes danos ao
Erário, no período de liquidação e posterior extinção da Cia. de Navegação Lloyd Brasileiro.
Vários atos de administração, imprescindíveis para a preservação do ainda grande patrimônio e da
correta gestão da empresa, deixaram de ser praticados, ao passo que outros, de conteúdo nefasto para o
Erário, foram adotados, sem justificativas razoáveis, sem fundamento legal e sem observância dos mínimos
cuidados que qualquer cidadão comum teria a preocupação de adotar.
Não justificou, o responsável, por exemplo, a razão da redução do valor do aluguel do navio Rio
Trombetas. Existindo um contrato em vigor, tal deveria ser observado e mantido até que expirasse. A equipe
da SECEX/RJ não encontrou documentos, cartas comerciais, estudos técnicos e jurídicos que conduzissem
à conclusão de que o valor do aluguel deveria ser rebaixado, em prejuízo da empresa. Trata-se de ato de
gestão anti-econômica, sem fundamentação jurídica, cujo dano resultante monta à expressiva quantia de RS
389.823,00.
Restou injustificada, também, outra grave irregularidade, a utilização de empresas intermediárias,
com superfaturamento de preços, para contratação de aluguel de cais para atracamento de navios do Lloyd.
O argumento de que a falta de credibilidade do Lloyds seria causa de recusa de empresas do ramo
em querer estabelecer negócios com a entidade não pode prosperar. Os fatos contidos nos autos demonstram
o contrário. No caso dos navios Rio Apa, Docepraia e Itapagé, o estaleiro Ilha propôs o aluguel de seu cais
ao Lloyd por RS 30.000,00 mensais, por navio. Transcorridos 36 dias, retirou a proposta, alegando haver
assumido outros compromissos. Eis que surge a empresa Fletor Engenharia Ltda., que não operava no setor
naval, para intermediar o negócio, com preço 75% superior. A empresa recebe adiantado os aluguéis e
atraca os navios exatamente no mesmo cais há pouco oferecido pelo estaleiro Ilha, por 75% a menos. A
irregularidade e o dano ao Erário não poderia ser mais evidente.
A falta de credibilidade da empresa não serve de causa à contratação de empresa intermediária que
recebeu os aluguéis antecipados. Porque não fez o então liquidante a contrafação diretamente com os donos
dos estaleiros, com pagamento a vista do mês vincendo, municiando-se de documentos que registrassem as
condições negociadas? O mesmo raciocínio aplica-se ao caso do navio Lloyd Bagé, atracado no estaleiro
Brasimar, com intermediação da empresa Santelena Fornecedora de Mão de Obra Ltda. O responsável
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apresenta tão-somente alegações vagas, sem supedâneo em provas.
Na seqüência, verificou-se, ainda, a venda, sem nenhuma avaliação prévia, de parte dos
equipamentos do navio Lloyd Bagé. Alegou o responsável que a venda desses equipamentos, como sucata,
arrecadaria importância bem inferior a que ele obteve. Evidente. O valor de um objeto como sucata é
inferior ao que se lhe dá quando operacional e economicamente útil. A questão é que os equipamentos
vendidos não eram sucata e, portanto, não há que compará-los com sucata. Nenhum administrador público
pode dar-se a liberdade de promover a venda de bem público sem referencial prévio de preço. Os princípios
da moralidade, da impessoalidade, da publicidade exigem que o administrador público aja com prudência,
cautela e transparência, o que implica proceder a avaliações prévias, tecnicamente fundamentadas, as quais
se deve conferir toda a publicidade e realizar a venda mediante licitação.
III
Considerada a relevância material, a questão principal desses autos, não obstante a gravidade das
irregularidades já discutidas, consiste no valor de alienação das embarcações componentes do acervo
operacional da extinta companhia.
Revelam os autos que omissões absurdas tem determinado a dilapidação dos ativos da entidade. Os
navios fundeados na Baía da Guanabara encontram-se ancorados sem a presença de equipe mínima
necessária para assegurar sua segurança, manutenção dos equipamentos, funcionalidade, utilidade
econômica, enfim, seu valor patrimonial.
A maquinaria das embarcações, se não mantida em constante uso, rapidamente é corroída pela água
marinha, transformando-se em sucata. A falta de segurança tem permitido a ação de saqueadores que
retiram os componentes mais valiosos das embarcações, deixando-as como que apenas esqueletos flutuantes.
Além dessa falta de zelo, o responsável pela massa extinta tem procedido a leilôes sem a observância
da Lei 8.666/93, notadamente com relação ao requisito de definição de lance mínimo.
Ademais, discute-se nos autos, fundamentalmente, o valor comi() de cada embarcação. Há diversas
avaliações, com valores fortemente discrepantes, que não permitem aferir-lhes, com o mínimo de segurança,
o real valor de mercado. Há, por exemplo, a avaliação, a pedido da ALERJ, Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de janeiro, na qual os valores das embarcações recebem' avaliação sistematicamente muito
superior à avaliação procedida a pedido, do próprio hquidante.
Observa-se que as discrepâncias de valores são extremamente significativas, o que coloca em dúvida
os valores pelos quais estão sendo comercializados bens de elevada expressão econômica.
Ao ver do Ministério Público, não se pode, a priori, definir qual avaliação é merecedora de crédito,
porquanto todas assinadas por técnicos do setor naval, com igual conhecimento sobre o tema, realizadas,
entretanto, em momentos distintos. Faz-se mister sejam esses bens alienados com os mesmos critérios
rigorosos que têm marcado a privativação das empresas públicas brasileiras, isto é, a contratação de mais
de uma empresa para avaliar Os ativos, de preferência três, com posterior fixação de preço mínimo, ampla
divulgação da venda e do preço mínimo fixado para só então ser realizada a venda dos ativos da extinta
companhia.
Os autos dão notícia, também, de que o processo de alienação dos ativos da entidade tem sido
gi marcado pela informalidade, açodamento e pouca preocupação com a maximização dos resultados de
interesse da União. Assim, ao mesmo tempo em que se pretende a venda rápida das embarcações,
desrespeitam-se as normas jurídicas básicas de regência e permite-se a contínua deterioração dos bens da
entidade até o momento de venda, subtraindo-lhes o valor econômico. Tanto é assim que os valores de
arrematação dos navios até o momento leiloados ficaram muito abaixo da menor das avaliações existentes,
que era afeita a pedido do administrador da massa extinta, sem respeito, portanto, a preço mínimo de
alienação, conforme o quadro demonstrativo fl. 647.
Sem embargo da impossibilidade de afirmar categoricamente qual das avaliações constantes dos
autos é a mais precisa, há nos autos indícios de que a avaliação feita pela ALERJ estaria mais próxima da
realidade que a oficialmente produzida para o leilão. Trata-se da referência a publicações internacionais
especializadas no ramo da Marinha Mercante, que indicam o preço praticado no mercado internacional para
navios usados (item 27 da instrução técnica, fl. 647).
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A propósito, observa-se nos quadros fl. 648 que os valores praticados no mercado mundial estão
próximos da avaliação feita pela ALERJ, o que quer dizer que os valores finais de venda foram terrivelmente
baixos, indicando plausível prejuízo da ordem de RS 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).
Em leilão similar, realizado em Nova York, foram apurados preços ainda mais baixos, tendo os
navios Docemar e Docepraia sido vendidos por preço inferior ao que valeriam como sucata dl. 656). Os
demais foram vendidos por preços abaixo da reavaliação efetuada a pedido do administrador da massa
extinta, que já reduzira o valor de avaliação em cerca de 60% (fl. 652).
IV
De todo o exposto, entende o Ministério Público que os atos praticados no processo de extinção do
Lloyd Brasileiro devem ser analisados. Não restará muito o que fazer depois que todos os navios estiverem
leiloados e os prejuízos realizados Será de pouca valia para o País aplicar multa ao responsável por haver
vendido mal os bens da União, com grandes prejuízos ao Erário. Importa, isto sim, corrigir o rumo antes
que a totalidade dos desmandos e dos erros sejam cometidos.
Nesse sentido, diverge o Ministério Público da orientação adotada pelo eminente Ministro-Relator
da Decisão 687/97, que entendeu ser impossível ao TCU determinar a suspensão de leilão. Data maxima
venia, para o restabelecimento do império da lei e da supremacia do interesse público, princípios basilares
do Direito Administrativo, impõe-se a determinação, por parte do TCU aos gestores públicos, de toda e
qualquer medida que vise ao exato cumprimento de lei, in casu, a Lei 8.666/93, incluída, se necessária, a
suspensão de leilão ainda não realizado, quando formalidades essenciais não houverem sido observadas.
Por essas razões, o Ministério Público, divergindo em parte da unidade técnica, requer seja
determinada a suspensão de qualquer alienação de embarcações, bem assim de seus componentes, da massa
extinta da Cia de Navegação Lloyd Brasileiro que não tenha sido precedida de pelo menos três avaliações,
fixação de preço mínimo e ampla divulgação da licitação, incluída nessa divulgação o preço mínimo de
alienação.
Quanto a proposta de afastamento temporário do administrador da massa extinta, constante dos itens
62.5.1, a, e 63, fls. 662/3, entende o Ministério Público que tal medida não contribuiria de forma eficaz para
a mudança de rumos que o processo de extinção da empresa requer, uma vez ao TCU foi deferida a
faculdade de afastamento temporário do gestor, apenas para permitir a execução de auditoria ou evitar o
cometimento de graves danos ao Erário. Neste caso, a proposta da unidade técnica, de aplicação da medida
extrema, tem a segunda hipótese como objetivo. No entanto, tal objetivo pode ser alcançado sem o
ajástamento do responsável, medida que em definitivo só pode ser tomada pela autoridade que o nomeou,
já devidamente alertada sobre sua conduta, em razão da Decisão 687/97, itens 8.5.3 e 8.5.6 6f7s. 103/4).
No que pertine à transformação dos autos em Tomada de Contas Especial, entende o Ministério
Público ser de melhor conduta processual a formação de várias TCEs em autos apartados, uma para cada
.61 dano identificado, o que permitiria o início imediato de apuração de responsabilidade patrimonial do sr.
Ivan Ramos de Castro, sem prejuízo deste processo de acompanhamento, que deve continuar até que todos
os procedimentos de extinção da Cia. de Navegação do Lloyd Brasileiro estejam concluídos.
Quanto à proposição constante do item 62.5.1, b entende o Ministério Público que a esta altura
resulta inviável a desconstituição dos negócios jurídicos realizados na praça de Nova York, até mesmo por
eventuais indenizações a que o Brasil estaria sujeito ao tentar reaver a propriedade desses navios.
É preciso ler em conta que, sob a ótica dos adquirentes, considerando sua posição jurídica, tratou-se
de ato jurídico perfeito. Ademais, revelam os autos que o descumprimento da legislação brasileira,
caracterizando grave irregularidade na conduta do gestor, não foi determinante de prejuízos ao Erário, uma
vez que afirma intermediária contratada expediu consultas de compra a grande número de operadores da
marinha mercante internacional. O que implicou resultado financeiro abaixo do razoável, na verdade, foi
a ausência de preço mínimo que resguardasse o patrimônio nacional.
O Ministério Público manifesta-se de acordo com as demais proposições da SECP:X/RJ, aditando ao
rol contido no item 65, fl. 663, a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados."
É o relatório.
C \THAISNVOTOLLOYD1 DOC
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Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento na Portaria TCU n° 450, de 24.9.98, haja
vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao eminente Ministro Bento
José Bugarin.
Em vista da complexidade da matéria e da premência de tempo, tendo em vista a iminente realização de
novos leilões de embarcações da extinta Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, apenas a medida cautelar
de suspensão das alienações das embarcações, proposta pelo Ministério Público, será analisada. As demais
questões serão oportunamente avaliadas.
Os requisitos necessários à determinação da medida cautelar fazem-se presentes. O periculum in mora
é evidente, uma vez que a qualquer momento pode ser realizado novo leilão, sem a garantia de que as cautelas
mínimas sejam adotadas pelo administrador da massa extinta, como a avaliação dos bens a serem alienados
e a ampla divulgação do leilão e dos preços mínimos. O fumus boni iuris também se faz presente, uma vez
que o administrador, investindo-se de discricionariedade que exorbita os poderes a ele conferidos, adota
procedimentos heterodoxos, às margens da lei, como bem demonstram a instrução a cargo da SECEX/RJ e
o Parecer do Ministério Público.
Se a condição de sociedade de economia mista poderia levantar alguma dúvida sobre a total
aplicabilidade da Lei n° 8.666/93, uma vez extinta a Lloydbrás e transferido seu patrimônio para a União,
consoante disposto na Medida Provisória n° 1.592, de 15/10/97, deve o Estatuto Federal das Licitações ser
aplicado em sua integralidade. De qualquer forma, os princípios constitucionais da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade e da publicidade, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não podem,
em qualquer circunstância, ser afastados pelo administrador da massa extinta.
Assim, em linha de concordância com o MP/TCU, com fulcro no art. 45 da Lei n° 8.443/92, c/c o art.
21 da Resolução TCU n° 36/95, entendo ser possível a suspensão de todo e qualquer processo relativo à
alienação de embarcações e seus componentes, até que se assegure o exato cumprimento da lei. Em primeiro
lugar, exigindo-se a inafastável avalição e fixação de preço mínimo, na forma prescrita pelo art. 53, § 1°, da
Lei n° 8.666/93. Em segundo lugar, conferindo ampla divulgação aos editais dos leilões futuros, inclusive dos
preços mínimos, com fulcro no princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos (art. 37,
caput, da Constituição Federal e art. 3 0 , caput, da Lei n° 8.666/93).
Entretanto, quanto à obrigatoriedade de realização de, no mínimo, três avaliações, conforme sugerido
pelo douto Parquet especializado, inspirado nos procedimentos legais vinculados ao Programa Nacional de
Desestatização, divirjo, com as vênias de estilo, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 14 de outubro de 1998
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Processo n° TC-575.889196-9
Acompanhamento

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

Trata- S e de processo de Acompanhamento dos procedimentos de extinção da Cia. de
Navegação Lloyd Brasileiro, que vem sendo executado pela SECEX/RJ.
Em 15.10.97, o Plenário dessa egrégia Corte de Contas prolatou a Decisão 687/97 (fls.
102/5), examinando o relatório de inspeção efetuada na empresa pela SECEX/RJ, com o-objetivo de verificar o estágio do processo de liquidação, a regplandade e a economicidade dos
atos de gestão do responsável, 'sr. Ivan Ramos Castro, assim também o nível de controle e
acompanhamento exercido pelas instâncias administrativas superiores (Controle Interno,
MARE).
Naquela oportunidade, já se verificara a prática de diversas e graves irregularidades
cometidas pelo condutor do processo de liquidação da entidade, tais como estas:
redução imotivada do valor do aluguel diário do navio Rio Trombetas, afretado à
Companhia de Navegação NORSUL, de R$ 4.656,30 para R$ 2.800,00, que
provocou prejuízo acumulado, até julho de 1997, no valor de R$ 389.823,00;
contratação de aluguéis de cais para atracação de navios mediante interposta
empresa, superfaturamento, dispensa injustificada de licitação e antecipação de
pagamentos, com prejuízos totais suportados pela empresa da ordem de R$
440.000,00;
contratação, -sem licitação, de serviços de limpeza, apoio e manutenção, com a
empre;'"á CROLL Ltda., no valor de R$ 8.200,00 mensais;
alienação, sem licitação, de equipamentos do navio Lloyd Bagé, sem a devida
avaliação desses equipamentos;
pagamento antecipados dos honorários devidos à equipe de liqüidação/extinção;
contratação da Cooperativa Mista de Trabalho e Produção dos Marítimos —
COOPMAR, para guarnecimento de navios, sem licitação e com antecipação de
pagamentos;

•

Na oportunidade, o Tribunal decidiu ouvir em audiência o responsável por essas
irregularidades, ao tempo em que prosseguia, a SECEX/RJ, no acompanhamento dos
procedimentos de liquidação da empresa.
No dia seguinte à prolação dessa deliberação, o Poder Executivo editou Medida
Provisória extinguindo a empresa, com a assunção pela União de todos os bens, direitos e
obrigações, tendo sido nomeado administrador desse patrimônio da União o antes liquidante, sr.
Ivan Ramos Castro.
II
O Ministério Público manifesta-se, desde logo, em consonância com a aprofundada
análise, realizada pela SECEX/RJ, sobre as questões objeto da audiência solicitada pelo E. TCU.
1
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Os fatos narrados nos autos, considerados irregulares, e as respectivas justificativas do
responsável não deixam dúvida sobre o descompasso existente na administração da entidade,
com grandes danos ao Erário, no período de liquidação e posterior extinção da Cia. de
Navegação Lloyd Brasileiro.
Vários atos de administração, imprescindíveis para a preservação do ainda grande
patrimônio e da correta gestão da empresa, deixaram de ser praticados, ao passo que outros, de
conteúdo nefasto para o Erário, foram adotados, sem justificativas razoáveis, sem fundamento
legal e sem observância dos mínimos cuidados que qualquer cidadão comum teria a preocupação
de adotar.
Não justificou, o responsável, por exemplo, a razão da redução do valor do aluguel do
navio Rio Trombetas. Existindo um contrato em vigor, tal deveria ser observado e mantido até
que expirasse. A equipe da SECEX/RJ não encontrou documentos, cartas comerciais, estudos
técnicos e jurídicos que conduzissem à conclusão de que o valor do aluguel deveria ser
rebaixado, em prejuízo da empresa. --Trata-se de ato .de gkstão. .anti-econômica, sem: fundamentação jurídica, cujo dano resultante monta à expressiva.quantia de R$ 389.823,00.
Restou injustificada, também, outra grave irregularidade, a utilização de empresas
intermediárias, com superfaturamento de preços, para contratação de aluguel de cais para
atracamento de navios do Lloyd.
O argumento de que a falta de credibilidade do Lloyds seria causa de recusa de
empresas do ramo em querer estabelecer negócios com a entidade não pode prosperar. Os fatos
contidos nos autos demonstram o contrário. No caso dos navios Rio Apa, Docepraia e Itapagé, o
estaleiro Ilha propôs o aluguel de seu cais ao Lloyd por R$ 30.000,00 mensais, por navio.
Transcorridos 36 dias, retirou a proposta, alegando haver assumido outros compromissos. Eis
que surge a empresa Fletor Engenharia Ltda., que não operava no setor naval, para intermediar o
negócio, com preço 75% superior. A empresa recebe adiantado os aluguéis e atraca os navios
exatamente no mesmo cais há pouco oferecido pelo estaleiro Ilha, por 75% a menos. A
irregularidade e o dano ao Erário não poderia ser mais evidente.
A falta de credibilidade da empresa não serve de causa à contratação de empresa
intermediária que._%ceben os aluguéis antecipados. Porque não fez o então liquidante a
contratação diretamente com os donos dos et saleiros, com pagamento a vista do mês vincendo,
municiando-se de documentos que registrassem as condições negociadas? O mesmo raciocínio
aplica-se ao caso do navio Lloyd Bagé, atracado no estaleiro Brasimar, com intermediação da
empresa Santelena Fornecedora de Mão de Obra Ltda. O responsável apresenta tão-somente
alegações vagas, sem supedâneo em provas.
Na seqüência, verificou-se, ainda, a venda, sem nenhuma avaliação prévia, de parte
dos equipamentos do navio Lloyd Bagé. Alegou o responsável que a venda desses
equipamentos, como sucata, arrecadaria importância bem inferior a que ele obteve. Evidente. O
valor de um objeto como sucata é inferior ao que se lhe dá quando operacional e
economicamente útil. A questão é que os equipamentos vendidos não eram sucata e, portanto,
não há que compará-los com sucata. Nenhum administrador público pode dar-se a liberdade de
promover a venda de bem público sem referencial prévio de preço. Os princípios da moralidade,
da impessoalidade, da publicidade exigem que o administrador público aja com prudência,
cautela e transparência, o que implica proceder a avaliações prévias, tecnicamente
fundamentadas, as quais se deve conferir toda a publicidade e realizar a venda mediante
licitação.
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III
Considerada a relevância material, a questão principal desses autos, não obstante a
gravidade das irregularidades já discutidas, consiste no valor de alienação das embarcações
componentes do acervo operacional da extinta companhia.
Revelam os autos que omissões absurdas tem determinado a dilapidação dos ativos da
entidade. Os navios fundeados na Baía da Guanabara encontram-se ancorados sem a presença de
equipe mínima necessária para assegurar sua segurança, manutenção dos equipamentos,
funcionalidade, utilidade econômica, enfim, seu valor patrimonial.
A maquinaria das embarcações, se não mantida em constante uso, rapidamente é
corroída pela água marinha, transformando-se em sucata. A falta de segurança tem permitido a
ação de saqueadores que retiram os componentes mais valiosos das embarcações, deixando-as
como que apenas esqueletos flutuantes.
Além dessa falta de zelo, o responsável pela massa extinta tem procedido a leilôes
sem a observância da Lei 8.666/93, notadamente com relação ao_requisito de definição de ince
Inímmo.
Ademais, discute-se nos autos, fundamentalmente, o valor correto de cada
embarcação. Há diversas avaliações, com valores fortemente discrepantes, que não permitem
aferir-lhes, com o mínimo de segurança, o real valor de mercado. Há, por exemplo, a avaliação,
a pedido da ALERJ, Assembléia Legislativa do Estado do Rio de janeiro, na qual os valores das
embarcações recebem avaliação sistematicamente muito superior à avaliação procedida a
pedido, do próprio liquidante.
Observa-se que as discrepâncias de valores são extremamente significativas, o que
coloca em dúvida os valores pelos quais estão sendo comercializados bens de elevada expressão
econômica.
Ao ver do Ministério Público, não se pode, a priori, definir qual avaliação é
merecedora de crédito, porquanto todas assinadas por técnicos do setor naval, com igual
conhecimento sobre o tema, realizadas, entretanto, em momentos distintos. Faz-se mister sejam
esses bens alienados com os mesmos critérios rigorosos que têm marcado a privativação das
empresas públicas brálleiras, isto é, a contratação de mais de uma empresa para avaliar os
ção de preço mínimo, ampla divulgação da venda e
ativos, de preferência três, com posterior fixa—
do preço mínimo fixado para só então ser realizada a venda dos ativos da extinta companhia.
Os autos dão notícia, também, de que o processo de alienação dos ativos da entidade
tem sido marcado pela informalidade, açodamento e pouca preocupação com a maximização dos
resultados de interesse da União. Assim, ao mesmo tempo em que se' pretende a venda rápida
das embarcações, desrespeitam-se as normas jurídicas básicas de regência e permite-se a
contínua deterioração dos bens da entidade até o momento de venda, subtraindo-lhes o valor
econômico. Tanto é assim que os valores de arrematação dos navios até o momento leiloados
ficaram muito abaixo da menor das avaliações existentes, que era a feita a pedido do
administrador da massa extinta, sem respeito, portanto, a preço mínimo de alienação, conforme
o quadro demonstrativo fl. 647.
Sem embargo da impossibilidade de afirmar categoricamente qual das avaliações
constantes dos autos é a mais precisa, há nos autos indícios de que a avaliação feita pela ALERJ
estaria mais próxima da realidade que a oficialmente produzida para o leilão. Trata-se da
referência a publicações internacionais especializadas no ramo da Marinha Mercante, que
indicam o preço praticado no mercado internacional para navios usados (item 27 da instrução
técnica, fl. 647).
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A propósito, observa-se nos quadros fl. 648 que os valores praticados no mercado
mundial estão próximos da avaliação feita pela ALERJ, o que quer dizer que os valores finais de
• venda foram terrivelmente baixos, indicando plausível prejuízo da ordem de R$ 50.000.000,00
(cinqüenta milhões de reais).
Em leilão similar, realizado em Nova York, foram apurados preços ainda mais baixos,
tendo os navios Docemar e Docepraia sido vendidos por preço inferior ao que valeriam como
sucata (fl. 656). Os demais foram vendidos por preços abaixo da reavaliação efetuada a pedido
do administrador da massa extinta, que já reduzira o valor de avaliação em cerca de 60% (fl.
652).
IV
De todo o exposto, entende o Ministério Público que os atos praticados no processo de
extinção do Lloyd Brasileiro devem ser analisados. Não restará muito o que fazer depois que
todos os navios estiverem leiloados e os-prejuízos realizados. Sçrá de pouca valia para .o Pai"
aplicar multa ao responsável por haver vendido mal os bens da-União, com grandes prejuízos ao
Erário. Importa, isto sim, corrigir o rumo antes que a totalidade dos desmandos e dos erros sejam
cometidos.
Nesse sentido, diverge o Ministério Público da orientação adotada pelo eminente
Ministro-Relator da Decisão 687/97, que entendeu ser impossível ao TCU determinar a
suspensão de leilão. Data maxima venta, para o restabelecimento do império da lei e da
supremacia do interesse público, princípios basilares do Direito Administrativo, impõe-se a
determinação, por parte do TCU aos gestores públicos, de toda e qualquer medida que vise ao
exato cumprimento de lei, in casu, a Lei 8.666/93, incluída, se necessária, a suspensão de leilão
ainda não realizado, quando formalidades essenciais não houverem sido observadas.
Por essas razões, o Ministério Público, divergindo em parte da unidade técnica, requer
seja determinada a suspensão de qualquer alienação de embarcações, bem assim de seus
componentes, da massa extinta da Cia de Navegação Lloyd Brasileiro que não tenha sido
precedida de pelo menos três avaliações, fixação de preço mínimo e ampla divulgação da
licitação, inCluída nesia divulgação o preço mínimo de alienação.
Quanto a proposta de afastamento temporário do administrador da massa extinta,
constante dos itens 62.5.1, a, e 63, fls. 662/3, entende o Ministério Público que tal medida não
contribuiria de forma eficaz para a mudança de rumos que o processo de extinção da empresa
requer, uma vez ao TCU foi deferida a faculdade de afastamento temporário do gestor, apenas
para permitir a execução de auditoria ou evitar o cometimento de graves danos ao Erário. Neste
caso, a proposta da unidade técnica, de aplicação da medida extrema, tem a segunda hipótese
como objetivo. No entanto, tal objetivo pode ser alcançado sem o afastamento do responsável,
medida que em definitivo só pode ser tomada pela autoridade que o nomeou, já devidamente
alertada sobre sua conduta, em razão da Decisão 687/97, itens 8.5.3 e 8.5.6 (fls. 103/4).
No que pertine à transformação dos autos em Tomada de Contas Especial, entende o
Ministério Público ser de melhor conduta processual a formação de várias TCEs em autos
apartados, uma para cada dano identificado, o que permitiria o início imediato de apuração de
responsabilidade patrimonial do sr. Ivan Ramos de Castro, sem prejuízo deste processo de
acompanhamento, que deve continuar até que todos os procedimentos de extinção da Cia. de
Navegação do Lloyd Brasileiro estejam concluídos.
-
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Quanto à proposição constante do item 62.5.1, b, entende o Ministério Público que a
esta altura resulta inviável a desconstituição dos negócios jurídicos realizados na praça de Nova
York, até mesmo por eventuais indenizações a que o Brasil estaria sujeito ao tentar reaver a
propriedade desses navios.
É preciso ter em conta que, sob a ótica dos adquirentes, considerando sua posição
jurídica, tratou-se de ato jurídico perfeito. Ademais, revelam os autos que o descumprimento da
legislação brasileira, caracterizando grave irregularidade na conduta do gestor, não foi
determinante de prejuízos ao Erário, uma vez que a firma intermediária contratada expediu
consultas de compra a grande número de operadores da marinha mercante internacional. O que
implicou resultado financeiro abaixo do razoável, na verdade, foi a ausência de preço mínimo
que resguardasse o patrimônio nacional.
O Ministério Público manifesta-se de acordo com as demais proposições da
SECEX/RJ, aditando ao rol contido no item 65, fl. 663, a Comissko_ de fiscalização e Controlo= ,
dá Câmara dos Deputados.
-

Brasília-DF, 13 de Outubro de 1998.
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Processo TC 575.889/96-9
Classe de Assunto: VII- Acompanhamento
Responsável: Sr. Ivan Ramos de Castro - Liquidante/Administrador da Massa Extinta
Entidade:Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - LLOYDBRÁS
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — determinar, cautelarmente, ao Sr. Ivan Ramos de Castro, administrador da massa extinta da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, com fulcro no art. 45, caput, da Lei n 2 8.443/92, c/c o art. 21 da
Resolução TCU n° 36/95, a suspensão de todo e qualquer processo de alienação de embarcações e seus
equipamentos, pertencentes ao acervo da extinta Companhia, que não tenha sido precedido de avaliação,
fixação de preço mínimo e ampla divulgação da licitação, incluída nessa divulgação o preço mínimo de
alienação, em consonância com o art. 37, caput, da Constituição Federal, c/c o art. 3 0 , caput, da Lei n°
8.666/93, e com os arts. 17, II e 53, § 1°, também da Lei n° 8.666/93.
8.2 — dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Ministério da
Administração e Reforma do Estado (MARE), à Secretaria Federal de Controle, à Secretaria de Controle
Interno do MARE, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e à Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Benjamin Zymler (Relator).
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Grupo I - Classe - VII— Plenário
TC- 003.546/98-5
Natureza: Contestação (art. 3°, § 3 0 , da IN/TCU n° 21/98)
Entidade: Município de Santa Cruz do Sul/RS
Interessado: Marco Antonio Borba, Procurador-Geral do Município
Ementa: Contestação efetuada com fulcro no art. 3°, § 3 0 , da IN/TCU
n° 21/98, com vistas a que este Tribunal determine ao Ministério da
Educação e do Desporto — MEC a retificação dos dados do censo
educacional, referente ao FUNDEF, do Município de Santa Cruz do
Sul/RS. Legislação em vigor atribui ao MEC a competência para
decidir conclusivamente sobre os recursos apresentados por Estados,
Distrito Federal e Municípios, para retificação de dados pertinentes ao
censo educacional. Atuação ilegal do MEC, que, não obstante
reconheça o erro material referente ao número de alunos, pretende que
a retificação seja implementada por meio de acordo entre a Secretaria
Estadual de Educação e a Municipalidade. Conhecimento. Provimento
da contestação. Determinação ao MEC para que proceda a novo
cálculo do coeficiente de distribuição dos recursos do FUNDEF para
o Município de Santa Cruz do Sul/RS. Ciência à Prefeitura Municipal
de Santa Cruz do Sul/RS.
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Versa a espécie sobre contestação efetuada com fulcro no art. 3 0 , § 3 0 , da lN/TCU n° 21/98 pelo Sr.
Marco Antonio Borba, Procurador-Geral do Município de Santa Cruz do Sul/RS, com vistas a que este
Tribunal determinasse ao Ministério da Educação e do Desporto a adoção de providências no sentido de
retificar os dados do censo escolar de 1997, relativos àquele Município, uma vez que o total de alunos
matriculados na rede pública municipal seria de 6.493 e não, como constou, de 5.657.
O interesse do MunicíPio de Santa Cruz do Sul/RS, em relação à retificação dos dados do censo
escolar de 1997, centra-se no fato de que o coeficiente de participação dos municípios no Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — FUNDEF — é
calculado com base no número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas
redes de ensino.
Alegou o interessado que o resultado preliminar do censo educacional indicou ter a rede pública
municipal 6.357 alunos matriculados. Afirmou, também, que, em recurso dirigido ao MEC, o Município
requereu a retificação dos dados para 6.493, em virtude de ocorrência de erro quanto ao número de alunos
matriculados no Centro de Atendimento Integrado à Criança (CAIC), que seria de 836 e não, como constou,
de 700. Por fim, aduziu que, ao publicar o resultado final do censo — Portaria n° 2.198/97, do Ministério da
Educação e do Desporto —, o MEC, além de não incluir a diferença de 136 alunos, computou os dados
referentes ao CAIC como se a escola fosse pertencente à rede estadual, resultando, assim, em um total de
5.657 alunos, quando o correto seria acrescer a esse número 836 alunos.
Por meio do oficio n° 21/98-GS/TCU (fl. 14), o Sr. Secretário de Contas do Governo e
Transferências Constitucionais solicitou ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)
do Ministério da Educação e do Desporto a emissão de parecer conclusivo sobre a retificação em questão, uma
vez que, na forma do §4° do art. 2° da Lei n° 9.424/96, cabe ao MEC a realização do censo educacional para
os fins de fixação dos coeficientes do FUNDEF.
Em resposta, o INEP/MEC posicionou-se pelo indeferimento da contestação em questão e informou
que:
"Após a publicação dos resultados preliminares do censo escolar de 1997 no Diário Oficial da
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União do dia 15.8.97, o MEC enviou a todas as prefeituras municipais, em 21.8.97, o Aviso Circular
n°406, encaminhando: i) relatório de dados preliminares do censo escolar de 1997; ii) solicitação de
correção nos dados preliminares do censo escolar de 1997; iii) cópia da Portaria n° 1.025, de 7.10.96;
iv) instruções gerais sobre solicitação de retificação dos resultados preliminares do censo escolar de
1997•
considerando que a Secretaria de Educação do Estado é parceira do Ministério da Educa
. ç'ão e do
Desporto - MEC na execução do censo escolar, possuindo um sistema próprio de coleta e apuração,
onde o INEP valida os dados apresentados, solicitamos à Divisão de Informática, setor responsável
pelo censo escolar daquela Secretaria, esclarecimentos sobre o assunto em pauta. A Secretaria informa
que, mediante solicitação do Município de Santa Cruz do Sul, foi realmente alterado o número de
matrículas da Escola Municipal localizada junto ao CAIC, sofrendo, também, alteração quanto à
dependência administrativa para estadual, por engano
diante do exposto, informamos a Vossa Senhoria que há realmente um erro de informação quanto
• a dependência administrativa no arquivo do censo esolar/97, sendo que para esse problema já
contatamos a Secretaria Estadual, sugerindo que o mesmo seja resolvido entre Estado e Município,
com o mesmo tratamento para aquelas escolas que foram municipalizadas após a coleta do censo
escolar de 1997".
6.
Em instrução lançada às fls. 39/45, a SECON posicionou-se pelo conhecimento e deferimento da
contestação, por entender, em síntese, que, diante da comprovação de erro material nos dados do censo
escolar, há uma variável inconsistente no cálculo do coeficiente de distribuição do FUNDEF, o que ensejaria,
na forma do § 2° do art. 3° da IN/TCU n° 21/98, a atuação deste Tribunal para determinar, inclusive, a revisão
do coeficiente de distribuição dos recursos do FUNDEF atribuído ao Município de Santa Cruz do Sul/RS.
É o Relatório.

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

•

O entendimento que exsurge da suso mencionada Instrução Normativa indica que este Tribunal
restringirá sua atuação a impugnações feitas em razão de inconsistências observadas no cálculo dos índices.
Se a matéria versar sobre retificação de dados concernentes ao censo educacional, o referido diploma
regulamentar atribui ao MEC o exame do mérito, em harmonia com o texto legal (Lei n° 9.424/96). Caberá
a esta Corte, entretanto, com supedâneo no poder de fiscalização da legalidade dos atos administrativos, nos
casos em que haja demonstração de que o MEC esteja atuando de forma ilegal, determinar a adoção de
providências, com vistas a trazer à legalidade os atos eventualmente inquinados.
3
No caso sob exame, verifica-se a hipótese de atuação deste Tribunal, uma vez que o MEC atuou de
forma ilegal, porquanto, embora reconheça o erro existente na publicação do número de alunos matriculados
na rede pública do Município de Santa Cruz do Sul/RS, deixou de proceder à correção dos dados e à
conseqüente revisão do coeficiente de distribuição dos recursos do FUNDEF atribuído à mencionada
Municipalidade. Se o MEC não reconhecesse a validade das alegações do Município, ou seja, se ao julgar o
recurso que pleiteou a retificação dos dados do censo educacional, declarasse que os dado publicados no
resultado final do censo educacional estão corretos, não se configuraria, a menos de prova de ilegalidade, a
hipótese de atuação deste Tribunal, uma vez que, conforme já mencionado, a competência para decidir
conclusivamente sobre impugnações dessa natureza é do MEC Todavia, não pode o Ministério da Educação
e do Desporto reconhecer a procedência das ponderações da Municipalidade e deixar de proceder à retificação
dos dados do censo e a novo cálculo do coeficiente de distribuição do FUNDEF.
A solução alvitrada pelo MEC — pretensão de que a pendência seja resolvida diretamente entre o
Município de Santa Cruz do Sul e o Estado do Rio Grande do Sul — não é consentânea ao ordenamento
positivo. A atividade de fixar os coeficientes de distribuição do FUNDEF é atribuída ao MEC por lei. Logo,
é vinculada Não pode o MEC esquivar-se de cumprir o dever legalmente estabelecido e, ademais, não têm
o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Santa Cruz do Sul competência para alterar o coeficiente
estabelecido.
Assim, por estar o MEC atuando em descompasso com o ordenamento jurídico, uma vez que, tendo
ciência da incorreção dos dados do censo educacional, não adotou as providências necessárias à retificação
do coeficiente a ser atribuído ao Município de Santa Cruz do Sul/RS, impende determinar-lhe que adote as
providências necessárias à correção dos dados do censo educacional e que proceda à retificação do valor do
coeficiente de distribuição do FUNDEF atribuído ao Município em questão.
Por fim, importa mencionar que é desnecessária análise de prova quanto ao correto número de alunos
matriculados na rede pública municipal de Santa Cruz do Sul/RS, haja vista que o órgão competente para fazêla — MEC, conforme anteriormente mencionado, já reconheceu a validade das alegações do Município no
sentido de que esse número é de 6.493 alunos.
Posto isso, acolho as propostas formuladas pela Unidade Técnica e VOTO por que o Tribunal adote
a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1998.
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DECISÃO N°

718 /98-TCU- Plenário

Processo n2 TC 003.546/98-5
Classe de Assunto: VII — Contestação (art. 3°, § 3°, da IN/TCU n° 21/98)
Interessado: Marco Antonio Borba, Procurador-Geral do Município
Entidade: Município de Santa Cruz do Sul/RS
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidades Técnicas: SECON
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. — conhecer a presente contestação, para, no mérito, dar a ela provimento, tendo em vista a violação,
pelo MEC, aos termos da Lei n° 9.424/96 e do Decreto n° 2.264/97, determinando ao MEC que, no prazo de
quinze dias, retifique os dados pertinentes ao Censo Educacional relativo ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério — FUNDEF, em relação ao Município
de Santa Cruz do SulíRS, de forma a acrescentar aos valores publicados pela Portaria n° 2.198/97, do
Ministério da Educação e do Desporto, os 836 (oitocentos e trinta e seis) alunos matriculados na Escola
Municipal de 1° Grau Centro de Atendimento Integrado à Criança (CAIC), bem como que, com base nos
novos dados, proceda a novo cálculo do coeficiente a ser atribuído àquele Município;
8.2. — dar ciência desta Decisão à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Benjamin Zymler (Relator).
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Grupo I - Classe - VII — Plenário
TC- 003.547/98-1
Natureza: Contestação (art. 3°, § 3 0 , da IN/TCU n° 21/98)
Entidade: Município de Roque Gonzales/RS
Interessado: Lino Berwaldt Wohlfahrt, Vice-Prefeito
Ementa: Contestação efetuada com fulcro no art. 3 0 , § 3°, da IN/TCU
n° 21/98, com vistas a que este Tribunal determine ao Ministério da
Educação e do Desporto — MEC a retificação dos dados do censo
educacional, referente ao FUNDEF, do Município de Roque
Gonzales/RS. Resultado final do censo educacional é idêntico ao valor
que o Município entende correto. Não há interesse em propor a
presente contestação. Não conhecimento. Ciência ao MEC e à
Prefeitura Municipal de Roque Gonzales/RS.

•

Versa a espécie sobre contestação efetuada com fulcro no art. 3°, § 3 0 , da IN/TCU n° 21/98 pelo Sr.
Lino Berwaldt Wohlfahrt, Vice-Prefeito do Município de Roque Gonzales, com vistas a que este Tribunal
determinasse ao Ministério da Educação e do Desporto a adoção de providências no sentido de retificar os
dados do censo escolar de 1997, relativos àquele Município, uma vez que o total de alunos matriculados na
rede pública municipal seria de 751.
O suposto interesse do Município de Roque Gonzales/RS, em relação à retificação dos dados do
censo escolar de 1997, centra-se no fato de que o coeficiente de participação dos municípios no Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — FUNDEF — é
calculado com base no número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas
redes de ensino.
Alegou o interessado que o resultado preliminar do censo educacional indicou ter a rede pública
municipal 714 alunos matriculados. Afirmou, também, que, em recurso dirigido ao MEC, o Município
requereu a retificação dos dados para 751, em virtude de ocorrência de erro quanto aos alunos matriculados
na Escola de 1° Grau Incompleto Emanuel, que pertenceria à rede pública e não, como constou, à rede
privada. Por fim, aduziu que, ao publicar o resultado final do censo, o MEC não incluiu os 37 alunos em
questão, deixando de publicar o resultado esperado, que seria de 751 alunos.
Por meio do oficio n° 23/98-GS/TCU (fl. 23), o Sr. Secretário de Contas do Governo e
Transferências Constitucionais solicitou ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)
do Ministério da Educação e do Desporto a emissão de parecer conclusivo sobre a retificação em questão, uma
vez que, na forma do §4° do art. 2° da Lei n° 9.424/96, cabe ao MEC a realização do censo educacional para
os fins de fixação dos coeficientes do FUNDEF.
Em resposta, o INEP/MEC posicionou-se pelo indeferimento da contestação em questão e informou
que a solicitação do Município foi atendida quando da publicação da Portaria n° 2.198/97, do Ministério da
Educação e do Desporto — resultado final do censo educacional.
Em instrução lançada às fls. 34/37, a SECON posicionou-se pelo indeferimento da contestação, por
entender, em síntese, que, diante da comprovação de que o resultado final já contemplou o número de alunos
que a Municipalidade entende ser correto, não há o que deferir quanto à presente contestação.
É o Relatório.
VOTO
Consoante disposição expressa do art. 2°, § 4°, da Lei n° 9.424/96, cabe ao MEC a realização do censo
educacional para os fins de fixação dos coeficientes do FUNDEF. Em consonância com o texto legal, este
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Tribunal, ao regulamentar os procedimentos para a fiscalização do FUNDEF, estabeleceu, por meio do art.
3 0 , §§ 1° e 2°, da IN/TCU n° 21/98, os limites materiais em que atuará de forma a determinar a revisão dos
coeficientes de distribuição dos recursos do fundo em questão. Assim dispõe o texto regulamentar, in verbis:
"Art. 3° - Até o último dia de cada exercício, o Ministério da Educação e do Desporto
remeterá ao Tribunal as informações utilizadas no cálculo efetivo dos coeficientes de
distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e Valorização do Magistério — FUNDEF e o resultado do Censo Escolar do ano em curso,
publicados nos termos do previsto na alínea 'b' do § 2° do art. 2° do Decreto n°2.264/97, bem
como as planilhas de cálculo da tabela de coeficientes, de que trata o § 3° do art. 2° do mesmo
Decreto, para utilização no ano subseqüente.
§ 1° - Os recursos apresentados por Estados, Distrito Federal e Municípios, para retificação
de dados pertinentes ao Censo Educacional, nos termos do previsto nos §§ 4°e 5° do art. 2° da
Lei n° 9.424/96, devem ser encaminhados ao Ministério da Educação e do Desporto, que
decidirá conclusivamente.
§ 2° - O Tribunal somente determinará a revisão dos coeficientes de que trata o caput deste
artigo, quando solicitado pelos interessados, em razão de inconsistências observadas no cálculo
dos índices estabelecidos na forma prevista nos §§ 1°e 2° do art. 2° da Lei n°9.424/96 e § 1° do
art. 20 do Decreto n° 2.264/97."

•

O entendimento que exsurge da suso mencionada Instrução Normativa indica que este Tribunal
restringirá sua atuação a impugnações feitas em razão de inconsistências observadas no cálculo dos índices.
Se a matéria versar sobre retificação de dados concernentes ao censo educacional, o referido diploma
regulamentar atribui ao MEC o exame do mérito, em harmonia com o texto legal (Lei n° 9.424/96). Caberá
a esta Corte, entretanto, com supedâneo no poder de fiscalização da legalidade dos atos administrativos, nos
casos em que haja demonstração de que o MEC esteja atuando de forma ilegal, determinar a adoção de
providências, com vistas a trazer à legalidade os atos eventualmente inquinados.
A legislação aplicável à espécie permite o entendimento de que há determinadas hipóteses em que este
Tribunal poderá determinar a revisão dos coeficientes do FUNDEF. Nessa linha, esta Corte é foro adequado
ao deslinde de questões dessa natureza.
Todavia, no caso sob exame, a contestação apresentada não é instrumento útil à providência que
pretende o Município. Sendo o resultado final do censo idêntico ao número de alunos que entende correto a
Municipalidade, determinação deste Tribunal não teria efeito material. Logo, não se vislumbra utilidade nesse
tipo de provimento. Por outro lado, já tendo o MEC adotado as providências cabíveis ao atendimento do
requerimento do Município, não se verifica também necessidade em eventual provimento a ser dado por esta
Corte.
Destarte, por não estarem presentes os requisitos de utilidade e necessidade, é de constatar a falta de
interesse em apresentar esta contestação, sendo, por via de conseqüência, de não conhecê-la.
Posto isso, acolho as propostas formuladas pela Unidade Técnica e VOTO por que o Tribunal adote
a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1998
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DECISÃO N° 719 /98-TCU- Plenário

•

Processo n2 TC 003.547/98-1
Classe de Assunto: VII — Contestação (art. 3°, § 3°, da IN/TCU n° 21/98)
Interessado: Lino Berwaldt Wohlfahrt, Vice-Prefeito
Entidade: Município de Roque Gonzales/RS
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidades Técnicas: SECON
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. — não conhecer a presente contestação, uma vez que não estão presentes os requisitos de utilidade
e necessidade, caracterizando falta de interesse em apresentá-la;
8.2. — dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Prefeitura
Municipal de Roque Gonzales/RS e ao Ministério da Educação e do Desporto — MEC.
8.3. — determinar o arquivamento dos presentes autos.

Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Benjamin Zymler (Relator).
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Grupo I - Classe - Vil — Plenário
TC- 003.548/98-8
Natureza: Contestação (IN/TCU n° 21/98, art. 3 0 , § 3 0 )
Entidade: Município de Nova Hartz/RS
Interessado: Edison Ubiratan Trindade
Ementa: Contestação de que trata a IN/TCU n° 21/98. Solicitação de
alteração dos dados do censo escolar de 1997, em virtude de
municipalização de escolas estaduais. Conhecimento. Municipalização
ocorrida após a publicação dos resultados do censo escolar.
Possibilidade de celebração de convênio entre Estado e Município, nos
termos do art. 3°, § 9°, da Lei n° 9.424/97. Não-provimento. Ciência
ao interessado e ao INEP/MEC.

•
Trata-se de contestação apresentada junto ao Tribunal de Contas da União pelo Prefeito de Nova
Hartz/RS, em 5.3.98, 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.
O interesse do Município de Nova Hartz/RS, em relação à retificação dos dados do censo escolar
de 1997, centra-se no fato de que o coeficiente de participação dos municípios no Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — FUNDEF — é calculado com base
no número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas redes de ensino.
Alegou o recorrente ter solicitado à Secretaria Estadual de Educação correção dos dados
preliminares do censo de 1997, de 677 alunos matriculados para 983, em virtude da municipalização de escolas
estaduais. Entretanto, a solicitação não teria logrado êxito, uma vez que a Secretaria de Fazenda vinha
recebendo repasse com base no número de 677 alunos.
Por meio do oficio n° 18/98-GS/TCU (fl. 7), o Sr. Secretário de Contas do Governo e Transferências
Constitucionais solicitou ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) do Ministério da
Educação e do Desporto (MEC) a emissão de parecer conclusivo sobre a retificação em questão, uma vez que,
na forma do §4° do art. 2° da Lei n° 9.424/96, cabe ao MEC a realização do censo educacional para os fins
de fixação dos coeficientes do FUNDEF.
Em resposta (fls. 7/13), o INEP/MEC posicionou-se pelo indeferimento da solicitação em questão
5.
e informou que:
"Após a publicação dos resultados preliminares do censo escolar de 1997 no Diário Oficial da
União do dia 15.8.97, o MEC enviou a todas as prefeituras municipais, em 21.8.97, o Aviso Circular
n° 406, encaminhando: i) relatório de dados preliminares do censo escolar de 1997; ii) solicitação de
correção nos dados preliminares do censo escolar de 1997; iii) cópia da Portaria n° 1.025, de 7.10.96;
iv) instruções gerais sobre solicitação de retificação dos resultados preliminares do censo escolar de
1997•
A requerente solicita a inclusão dos alunos da Escola Estadual de 28 de Fevereiro na rede
municipal, sendo que a efetivação da transferência entre redes ocorreu em 15/10/97, conforme cópia
da Portaria Ato/SE 00215, de 15/10/97, anexada a própria solicitação em pauta, portanto fora do
prazo de 14/10/98 — 30 dias a contar da publicação dos resultados preliminares (15/10/97), de
conhecimento do Prefeito, por meio do Aviso Circular n° 406; e pelo que consta da Solicitação de
Correção nos Dados Preliminares, também encaminhado pelo requerente, 3 (três) escolas estavam em

processo de municipalização, aguardando parecer CEE/RS.
Diante do exposto, que já contatamos a Secretaria Estadual, sugerindo que esse problema seja
resolvido entre estado e municipio, com o mesmo tratamento para todas as escolas que foram
municipalizadas após a coleta do Censo Escolar de 1997."
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Em instrução lançada às fls. 15/17, a SECON posicionou-se pelo não-conhecimento da peça
apresentada, por não atender aos ditames da TN 21/98, art. 3 0 , § 2°, uma vez que não ficou demonstrada
nenhuma inconsistência no cálculo dos índices realizado pelo MEC.
O titular da Unidade Técnica, Sr. Carlos Nivan, propõe, caso seja superada a intempestividade da
peça, o conhecimento da presente contestação para, no mérito, negar a ela provimento.
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, decorrentes
da municipalização de escolas estaduais.
A viabilidade do FUNDEF 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, sob pena de inúmeros questionamentos por parte dos
municípios envolvidos.
Entretanto, a Lei n° 9.424/97, prevê em seu art. 3°, § 9°, a possibilidade de celebração de convênio
entre Estado e Município, de forma a permitir a compensação financeira do Município que vier a assumir
novos alunos, transferidos da rede estadual, ou vice-versa. Esse seria o caminho natural a ser seguido pelo
Município de Nova Hartz/RS, como bem colocou o parecerista do INEP.
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 14 de outubro de 1998.

-z-iE14JAMIN YMLER
Ilustro- lator
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DECISÃO N°

729 /98-TCU- Plenário

Processo n° TC 003.548/98-8
Classe de Assunto: VII — Contestação de que trata a IN/TCU n° 21/98 (art. 3°, § 3°)
Interessado: Edison Ubiratan Trindade
Entidade: Município de Nova Hartz/RS
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidades Técnicas: SECON
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer a presente 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 Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação e do Desporto;
8.3 — determinar o arquivamento do processo.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 - Sessão Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Benjamin Zymler (Relator).
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ANEXO III DA ATA N° 42, DE 14 DE OUTUBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores, bem como o Acórdão n° 153 e as
Decisões de tfs 723 e 724, adotadas nos processos n's 001.669/97-4, 000.571/98-9 e 001.622/98-6,
respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo
Único do artigo 66 do Regimento Interno).
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII — Plenário
TC-001.669/97-4 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Interessado: Identidade preservada (art. 35 da Resolução TCU n°
77/96)
Entidade: Prefeitura Municipal de Toledo - PR
Ementa: Denúncia. Aplicação de recursos federais repassados por
meio de convênios. Verificação de irregularidades mediante
inspeção. Audiência. Razões de justificativa incapazes de elidir as
irregularidades constatadas. Desvio de finalidade. Ausência de
locupletamento. Aplicação de multa. Determinações à Prefeitura.
Comunicação aos órgãos repassadores. Ciência ao denunciante.
Arquivamento dos autos.

Cuidam os autos de Denúncia de irregularidades cometidas na gestão de recursos
transferidos, por meio de convênios, pela União à Prefeitura Municipal de Toledo no Estado do Paraná,
consistentes na aplicação em finalidade diversa dos objetivos das respectivas avenças e na transferência de
recursos das contas vinculadas para a conta comum do Município.

*

A peça denunciatória sinaliza para a ocorrência de irregularidades em relação aos recursos
2.
relativos aos seguintes convênios: Sistema Único de Saúde — Ações de Saúde, 342/94/FAE, celebrado com
a Fundação de Assistência ao Estudante para atender ao programa de merenda escolar,
94/95/MMA/FNMA, celebrado com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, com o objetivo de implantar
educação ambiental no Município em foco; 13/96/MINC/SAC, celebrado com a Secretaria de Apoio à
Cultura objetivando a consolidação do tempo de cultura — atividade cultural que visa a debater e difundir
as atividades culturais, relacionando-as com as aspirações populares; 12/96//MEC/SEMTEC, celebrado
com a Secretaria de Educação Média e Tecnologia para a construção e aquisição de equipamentos para o
Centro de Estudos e Desenvolvimento Agropecuário Helmut Priesnitz de Ensino de 10 e 2° Graus
Junta o denunciante, ainda, aos autos cópia de representação feita pelo Prefeito, cujo
3
mandato iniciou-se em 1997, ao Ministério Público na Comarca de Toledo — PR, dando notícia de saques
indevidos de recursos repassados ao Município, por meio do Convênio 342/94/FAE, para depósitos em
outras contas da Prefeitura, tendo retornado, todavia, à conta específica do convênio apenas parte do valor
transferido
Autuado o expediente encaminhado como denúncia sigilosa, por minha determinação,
4
procedeu a SECEX/PR à sua instrução, realizando, inclusive, inspeção no Município com vistas ao
completo esclarecimento dos fatos trazidos ao conhecimento da Corte
As irregularidades constatadas no trabalho levado a efeito pela Unidade Técnica podem ser
5.
assim resumidas
a) Sistema Único de Saúde
- saques e transferências do Fundo Municipal de Saúde para as contas correntes comuns da
Prefeitura;
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- não houve o retorno de tais recursos, ainda que de forma indireta, em beneficio das ações
de saúde preconizadas pelo Sistema Único de Saúde;
descumprimento dos arts. 5 0 e 6° da Lei n° 8.080/90;
valor aproximado dos desvios: R$ 475.000,00.
b) Convênio n° 342/94/FAE
desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
não devolução dos mesmos, acrescida dos encargos legais, ao órgão concedente,
descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XI, alínea "c", da IN/STN n° 02/93, vigente à época;
valor aproximado dos desvios, obtido a partir do confronto entre as retiradas e reingressos
de recursos na conta específica do convênio: R$ 204.000,00.
c) Convênio n° 94/95/MMA/FNMA
não manutenção de parte dos recursos em conta específica, descumprindo o art. 16 da
IN/STN n° 02/93, vigente à época;
reposição de valores indevidamente sacados da conta específica sem o acréscimo da
devida atualização monetária;
- inexistência de comprovantes de despesas relativas à aquisição de 10 passagens aéreas
para os palestrantes e orientadores dos cursos previstos no Plano de Trabalho, descumprindo o art. 21 da
IN/STN n° 02/93, vigente à época;
- prestação de contas com base em documentação falsa para comprovação de despesa
(Nota Fiscal Fatura n° 947, emitida pela firma NITRITUTOL Agropecuária Ltda e posteriormente
cancelada).
d) Convênio n° 13/96/MINC/SAC
não manutenção de parte dos recursos em conta específica, descumprindo o art. 16 da
IN/STN n° 02/93, vigente à época,
saque da conta específica no valor de R$ 50 000,00 para depósito em conta comum da
Prefeitura, retornando, todavia, à conta específica, sem qualquer acréscimo;
aplicação dos recursos em desconformidade com o Plano de Trabalho aprovado pelos
pactuantes
e) Convênio n° 12/96/MEC/SEMTEC
não manutenção de parte dos recursos em conta específica, descumprindo o art. 16 da
IN/STN n° 02/93, vigente à época;
o valor liberado pelo órgão concedente (R$ 100.000,00) foi creditado em 22.08.96 na
conta comum da Prefeitura, sendo que, somente em 30.12.96, foi efetuado o primeiro depósito na conta
específica, no valor de R$ 43.200,00;
- desvio de finalidade, uma vez que os recursos não foram aplicados no objeto do convênio;
a diferença entre o valor liberado pelo órgão concedente e aquele já depositado na conta
específica do convênio (R$ 100.000,00 — R$ 43.200,00), acrescida da contrapartida municipal (R$
20.000,00), não foi depositada na referida conta específica;
não devolução dos recursos, acrescida dos encargos legais, ao órgão concedente,
descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XI, alínea "c", da IN/STN n° 02/93, vigente à época, haja vista
o desvio de finalidade na aplicação dos recursos.
A equipe que realizou o trabalho de inspeção salientou, nas conclusões do trabalho, que não
6.
havia sido possível identificar, sem dúvidas, os responsáveis pelas irregularidades apontadas, atribuindo-as,
em princípio, ao Prefeito Municipal cujo mandato expirara no final de 1996. Tampouco obtivera sucesso
no conhecimento das razões que ensejaram tais desvios de finalidade e na quantificação exata dos valores
envolvidos.
Diante das conclusões do Relatório de Inspeção, vieram os autos ao meu Gabinete com
7
proposta de audiência do Sr Albino Corazza Neto, ex-Prefeito Municipal de Toledo — PR, para que
2
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apresentasse razões de justificativa para todas as irregularidades apontadas no trabalho auditoria!, medida
que autorizei por Despacho
Assim, a instrução ora submetida a este Relator cuida de examinar, item a item, os diversos
8
tópicos objeto da audiência.
Inicia o Sr. Albino Corazza Neto as suas razões de justificativa tecendo considerações de
9.
ordem geral acerca das dificuldades enfrentadas pelo Município, na tentativa de explicar porque transferiu,
irregularmente, recursos das contas específicas dos convênios para outras contas da Prefeitura e de
demonstrar que tal prática não ensejou danos ao Erário Federal.
Afirma que seus atos beneficiaram a população do Município, haja vista que, se não tivesse
10
tomado a decisão de realizar a mencionada transferência, "certamente a grande prejudicada seria a
comunidade de Toledo, e de uma maneira especial as crianças da comunidade escolar que ficariam sem
aulas perdendo o ano letivo, além da população mais carente que ficaria sem o atendimento de saúde e
assistência social"
Salienta que, a partir da implantação do Plano Real, surgiram em todas as áreas da
11
economia, bem como nas diversas esferas de governo, dificuldades financeiras, sem que, contudo,
houvesse, por parte do Governo Federal, qualquer medida de socorro aos municípios, nos moldes
implementados para os Estados da Federação, o que levou os municípios "a atrasar salários,
transformando a administração num verdadeiro caos, sem condições de atender os serviços públicos dentro
da normalidade, ficando em situação de calamidade pública".

•

Esclarece o ex-Prefeito que "com as dívidas que o município possuía, mais os juros
bancários, praticamente toda a receita do FPM e do ICMS, ficava retida, a Prefeitura não conseguia pagar
os salários em dia, com o atraso dos salários os servidores paralisaram os trabalhos, entrando em greve, e
com isso prejudicando mais de 12 mil alunos das escolas municipais, bem como todos os alunos das
escolas estaduais, que dependem do transporte escolar feito pelo município.... Com a transferência dos
recursos dos convênios para outras contas da Prefeitura, muitas vezes por poucos dias, é que foi possível
apagar os incêndios diários, ora pagando uma parte dos salários, ora pagando uma prestação junto aos
bancos credores, ou junto ao INSS, ou outro órgão, para evitar o bloqueio total das receitas, é que se
conseguiu concluir o mandato, tentando evitar de todas as formas, prejuízos maiores para a população".
No que concerne às irregularidades específicas de cada convênio, conforme identificado no
oficio de audiência, juntou o Sr. Albino Corazza Neto as respectivas razões de justificativa, que foram
devidamente analisadas no âmbito da SECEX/PR. Transcrevo, abaixo, pela clareza com que foram
expostas tais justificativas, parte da instrução lavrada naquela Unidade Técnica:

4

"4. No tocante às ocorrências relacionadas com o Sistema Único de Saúde, o responsável
alega que não houve desvio de recursos do SUS. A transferência da conta do SUS para a conta da
Prefeitura refere-se à devolução de valores que o município empenhou com recursos próprios ao invés
de empenhar com recursos do SUS.
Alega ainda, que todos os recursos transferidos foram mantidos nas contas correntes de
propriedade da Prefeitura Municipal.
Pondera que a Prefeitura aplicou 10,99% do total das receitas correntes na área de saúde e por
isso não houve desvio de finalidade na aplicação dos recursos federais uma vez que o município poderia
ter aplicado tão-somente estes recursos.

(1
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O responsável ressalta que não houve desvio de finalidade pois o município ao invés de
primeiro aplicar o que estava no Fundo de Saúde, aplicou recursos do caixa da Prefeitura e
posteriormente sacou desse para repor a este.
No tocante às ocorrências relacionadas ao Convênio FAE n° 342/94, o responsável alega
que as transferências da conta específica foram realizadas como alternativa para a não paralisação das
aulas, sendo, portanto, uma necessidade de força maior, visando ainda, o atendimento aos serviços
essenciais indispensáveis e que os recursos foram todos mantidos nas contas da Prefeitura, não havendo
desvio.
Em relação ao saldo de R$ 203.629,78, alega que o mesmo foi aplicado nas despesas próprias
da Prefeitura e que não houve disponibilidade de caixa para se proceder à devolução ao órgão
repassador — FAE.
No tocante às ocorrências relacionadas ao Convênio MMA/FNMA n° 94/95, o
responsável alega que a transferência de recursos da conta específica para outro destino é resultante da
crítica situação financeira vivida pela Prefeitura e que dano não houve porque os acréscimos legais
permaneceram no próprio poder público municipal.
A ausência de comprovantes relativos à aquisição de 10 passagens, para palestrantes e
orientadores no curso, deve-se ao fato de que os mesmos foram recrutados na própria comunidade
Toledense e as passagens, portanto, não foram adquiridas, sendo que os recursos economizados foram
aplicados na Fundação Toledo.
Em relação à Nota Fiscal inidônea, o responsável alega que não houve má-fé apesar de tê-la
incluído na prestação de contas como verdadeira porque o montante dos recursos ficou e está em poder
do município.
Quanto ao Convênio MINC/SAC n° 13/96, o responsável alega que a transferência de R$
50.000,00, da conta específica para outra conta corrente, por dez dias, foi a única alternativa
encontrada para evitar o bloqueio total das receitas municipais por dívida junto à Caixa Econômica
Federal. Alega que a divergência apresentada entre o Plano Previsto e o Realizado, demonstra que os
recursos permitiram realizar mais do que o previsto inicialmente.
Quanto ao Convênio MEC/SEMTEC n° 12/96, o responsável alega que a transferência
ocorreu em razão da dificil situação enfrentada e visando não paralisar as aulas e os serviços
indispensáveis para a população, bem como amenizar a situação de quase calamidade pública no
município.
Pondera que foi impossível o município devolver os recursos que se encontram em poder do
município face à situação financeira municipal e que o desvio de finalidade foi por motivo de força
maior, ou seja, evitar prejuízos maiores para a população.
O responsável finaliza as suas justificativas chamando a atenção para a desesperadora
situação financeira vivida pela municipalidade. Admite que houve erros e falhas, tudo em razão da
necessidade que o obrigou a tomar medidas que em situação de normalidade jamais seriam tomadas,
todavia, as mesmas foram sempre na melhor boa-fé."
Prossegue a instrução analisando as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Albino
14
Corazza Neto, e concluindo por considerar que não foram as mesmas capazes de elidir as irregularidades
constatadas. Salienta o AFCE:
"11 A desesperadora crise financeira vivenciada por aquela Prefeitura não assegurava ao
responsável a faculdade de dispor, de forma tão deliberada, dos recursos federais recebidos. Tal como
procedera.
Os recursos foram destinados a finalidades previamente pactuadas entre os signatários —
órgãos da administração federal e a Prefeitura — e por conseguinte, deveriam ser aplicados em
conformidade com os objetivos e os respectivos planos de trabalho, entretanto, demonstrado está que
houve desvio na aplicação de substanciais importâncias daqueles recursos.

4
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Como se sabe, os recursos destinados pelos órgãos já nominados não poderiam, legalmente,
ter por objetivo o saneamento de dificuldades financeiras de quaisquer entes beneficiários, mas apenas
complementar com aporte financeiro certas atividades essenciais e indispensáveis à população, não
estando autorizada, desta forma, a utilização no custeio da 'máquina' administrativa municipal, a qual
possui fontes próprias e específicas de obtenção das verbas necessárias à sua manutenção.
Com relação, especificamente, à análise das razões de justificativa apresentadas para as
15.
irregularidades apontadas nos vários convênios, conclui a instrução nos termos a seguir:
"12. As ocorrências relativas ao Sistema Único de Saúde permanecem inalteradas, pois o
responsável não demonstrou que os recursos desviados foram revertidos, ainda que posteriormente, à
área de saúde. Desta forma, a Prefeitura deve, em princípio, proceder à reposição de R$ 475.000,00 ao
Fundo Municipal de Saúde.
13. As ocorrências relativas ao Convênio FAE n° 342/94 não foram saneadas, uma vez que o
responsável afirma que houve desvio de finalidade na aplicação de R$ 203.629,78, sendo aplicados em
outras atividades típicas da prefeitura, cuja devolução à FAE não ocorreu em razão da indisponibilidade
de recursos.
14. As ocorrências relativas ao Convênio MMA/FNMA n° 94/95 não foram elididas pelas
justificativas apresentadas, tendo em vista que:
houve retiradas de recursos da conta específica, com posterior retorno à conta, todavia sem
os acréscimos legais correspondentes, os quais teriam permanecido em outras contas correntes da
prefeitura;
a Prefeitura consignou na prestação de contas o valor correspondente à aquisição de 10
passagens a palestrantes e orientadores de cursos, todavia, as passagens não foram adquiridas e os
respectivos valores ficaram em poder da instituição organizadora dos eventos, a Fundação Toledo;
a Prefeitura consignou na prestação de contas a Nota Fiscal Fatura n° 947, no valor de R$
34.417,00, emitida pela empresa NUTRITOL Agropecuária Ltda., embora a operação não tivesse sido
concretizada.
15. No tocante ao Convênio MINC/SAC n" 13/96, a transferência de recursos da conta
específica também ocorreu em razão das mesmas justificativas apresentadas a outros convênios, quanto
à aquisição de bens/materiais além do previsto, também não podem ser aceitas as justificativas, pois está
em desconformidade com o Plano de Aplicação, obviamente.
16. Em relação ao Convênio MEC/SEMTEC n° 12/96, também permanecem inalteradas as
ocorrências, visto que os recursos foram desviados de finalidade e não devolvidos ao órgão repassador
em razão da explicada, mas não justificada, dificuldade financeira municipal invocada pelo responsável,
a qual já refutamos por diversas vezes."
Conclui o AFCE sua instrução ressaltando que, das razões de justificativa apresentadas pelo
16.
ex-Prefeito, pode-se inferir que os recursos desviados das contas específicas dos convênios para outras
contas da Prefeitura, com ou sem o posterior retorno dos valores, beneficiaram a Prefeitura, não havendo,
portanto, indícios de locupletamento do responsável. Com esse entendimento, pois, sugere, com o endosso
do Diretor de Divisão e da Secretária de Controle Externo, a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso
II, da Lei n° 8.443/92, uma vez que as irregularidades constatadas estariam a configurar a prática dos atos
ali consignados. Adicionalmente, sugere que sejam feitas diversas determinações à Prefeitura Municipal de
Toledo — PR, todas relativas à execução de convênios firmados com órgãos federais, bem como que seja
levado ao conhecimento aos órgãos concedentes e do Ministro da Saúde o conteúdo das irregularidades
apuradas para as providências cabíveis.
É o Relatório.
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Cabe inicialmente salientar que a presente denúncia preenche os requisitos regimentais de
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno, merecendo, portanto, ser conhecida.
No tocante ao mérito das questões suscitadas neste processo, entendo que foi
2.
adequadamente abordado pelas análises empreendidas no âmbito da Unidade Técnica. Ressalte-se, em
especial, que do exame não restou configurado o locupletamento do Sr. Albino Corazza Neto, ex-Prefeito
Municipal de Toledo — PR, tendo havido, contudo, sistemáticos desvios de finalidade na aplicação dos
recursos dos convênios referidos nos autos.
(0'

Por inúmeras vezes o responsável fez menção em suas razões de justificativa a problemas
3
financeiros enfrentados pelo Município, dificuldade essa que o levou a lançar mão dos recursos repassados
por órgão federais, por meio de convênios, para resolver, ainda que momentaneamente, os déficits de
caixa da Prefeitura.
Nesse contexto, oportuno lembrar quais são as razões de existir e os objetivos do
instrumento convênio
O Decreto-lei n° 200/67, ao estabelecer diretrizes para a reforma administrativa, definiu que
um dos princípios fundamentais norteadores das atividades da administração federal seria a
descentralização (art. 6°, inciso III).
O art. 10 do mencionado Decreto-lei, ao cuidar de como a referida descentralização seria
colocada em prática, definiu que, no que se tratasse da administração federal para a das unidades
federadas, utilizar-se-ia o instrumento convênio, com a ressalva de que, para tanto, a unidade federada
deveria estar devidamente aparelhada (§ 1°, alínea "b").
Prosseguindo, os §§ 5° e 6° do referido artigo estabelecem em que situações ocorrerá tal
descentralização, bem como de que forma seria garantido o alcance dos objetivos pretendidos pela esfera
federal, verbis
"§ 5° Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a execução de
programas federais de caráter nitidamente local deverá ser alargada, no todo ou em parte, mediante
convênio, aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos dos serviços correspondentes.
§ 6° Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade normativa e
exercerão controle e fiscalização indispensável sobre a execução local, condicionando-se a liberação dos
recursos ao fiel cumprimento dos programas e convênios."
Na definição do ilustre administrativista Hely Lopes Meirelles, "Convênios administrativos
são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações
particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes" (Direito Administrativo
Brasileiro, 1? edição, Malheiros Editores). Revestem-se de caráter de cooperação associativa, não
adquirindo personalidade jurídica.
Nos casos, portanto, dos convênios aqui mencionados, têm-se como partícipes a União,
representada por diversos órgãos, e a Prefeitura Municipal de Toledo — PR.
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Conforme salientado pelo mencionado administrativista, a Carta Magna de 1988 "não se
refere nominadamente a convênio, mas não impede sua formação, como instrumento de cooperação
associativa, segundo se infere de seu art. 23, parágrafo único".
Logo, tem origem no texto constitucional o comando de que as competências comuns da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionadas às diversas áreas, tais como saúde,
cultura, educação, dentre outras, poderão, para que sejam cumpridas, ensejar ações cooperativas que, no
presente caso, são implementadas mediante a utilização do instrumento convênio.

•

As ponderações acima visam a delinear o que pretende, pois, o Governo Federal ao
descentralizar suas atividades para Municípios, repassando, para tanto, a parcela de recursos suficiente
para que, somada a que cabe ao outro ente federado, seja possível dar cumprimento às suas competências
constitucionais. Assim, ao se estabelecer um determinado objetivo específico a ser atingido por meio da
celebração de convênio e, em havendo a transferência de recursos federais para tal finalidade, eventuais
desvios de finalidade no emprego desses recursos devem ser encarados como irregularidade grave, uma
vez que se a celebração de convênios presume a realização de objetivos comuns aos partícipes, o
descumprimento da avença certamente configura irregularidade.
Com efeito, em respeito ao princípio da federação, todos os seus entes são autônomos,
estando as respectivas competências cristalinamente definidas na Constituição Federal. Não cabe,
portanto, relevar as irregularidades constatadas nos presentes autos, ante as razões de justificativa
apresentadas pelo responsável, pois não há que se falar na possibilidade de vir a União a transferir
recursos aos governos municipais com o objetivo de resolver problemas financeiros cuja solução cabe ao
Município encontrar. Assim, estamos diante de casos de desvio de finalidade, sendo, portanto, de todo
cabíveis as propostas oferecidas pela Unidade Técnica.
Ressalto, por fim, que, no presente caso, torna-se inviável a adoção da linha
jurisprudencial deste Tribunal, aplicável às situações em que, diante de descumprimento de objetivos
pactuados em convênios, com desvio de finalidade, insta-se à Prefeitura beneficiada a proceder à
devolução dos valores transferidos. Isto em razão de as movimentações bancárias feitas entre as diversas
contas correntes da Prefeitura de Toledo, com retorno, em algumas delas à conta específica do convênio,
bem como com a consecução de algumas ações previstas nos respectivos Planos de Trabalho, impedir,
conforme já mencionado no Relatório que precede este Voto, a quantificação dos valores passíveis de
devolução.
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 14 de outubro de
1998.
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1. Processo TC n° 001.669/97-4
2. Classe de Assunto: VII - Denúncia
3. Interessado: Identidade preservada (art. 35 da Resolução n° 77/96)
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Toledo - PR
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/PR
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia de irregularidades cometidas na
gestão de recursos transferidos pela União à Prefeitura Municipal de Toledo — PR por meio de convênios;
Considerando que após a realização de inspeção foram constatados desvios de finalidade
na aplicação de tais recursos;
Considerando que ouvido em audiência o Sr. Albino Corazza Neto, ex-Prefeito Municipal,
apresentou razões de justificativa que não lograram elidir as irregularidades apontadas;
Considerando que os Municípios dispõem de mecanismos específicos de arrecadação de
receitas que propiciem fazer frente às suas obrigações;
Considerando que os recursos repassados mediante convênio têm objetivos específicos a
atingir;
Considerando que as irregularidades aqui tratadas representaram atos de gestão praticados
com grave infração à norma legal de natureza contábil e financeira, não tendo configurado, todavia,
locupletamento;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro no art. 53 da Lei n° 8.443/92 e nos arts. 212 e 213 do Regimento Interno, em:
conhecer a presente Denúncia, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade, para, no
mérito, considerá-la procedente;
considerar insatisfatórias as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Albino Corazza Neto, exPrefeito Municipal de Toledo — PR;
aplicar ao Sr. Albino Corazza Neto a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92, no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que
comprove perante este Tribunal (art. 165, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da importância
aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a
contar da notificação, até a data do efetivo recolhimento;
autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação;
determinar à Prefeitura Municipal de Toledo — PR que:
mantenha os recursos repassados pela União por meio de convênios, acordos, ajustes ou outros
instrumentos similares em conta bancária específica, atentando para as disposições do art. 20 da IN/STN
n° 01/97;
utilize os recursos transferidos pela União apenas no cumprimento do objeto do convênio,
observando-se o plano de trabalho previamente aprovado, nos termos do disposto no art. 21 da referida
IN;
proceda à devolução dos recursos aos órgãos federais repassadores sempre que remanescerem
saldos ou quando não forem aplicados na finalidade avençada ou não forem aplicados no prazo estipulado
no respectivo instrumento, nos termos do art. 21, § 6°, e art. 28, inciso IX, da IN/STN n° 01/97;
O encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram,
aos órgãos repassadores dos recursos para adoção, se for o caso, das medidas previstas no art. 38 da
mencionada IN;
comunicar ao denunciante a deliberação ora proferida;
retirar a chancela de sigilo aposta aos autos;
g) arquivar o presente processo.
Ata
n° 42/98 - Plenário
9.
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Data da Sessão: 14/10/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os Minist os-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-000.571/98-9 - Sigiloso
Natureza: Denúncia
Responsável: Ironaldo Pereira de Deus (ex-Prefeito)
Entidade: Prefeitura Municipal de Antonina - PR

Ementa: Denúncia de irregularidades na utilização de verbas
destinadas à aquisição de merenda escolar. Existência de indícios de
irregularidades, constatados mediante inspeção. Prestação de contas
do convênio respectivo em fase de apreciação, junto ao FNDE.
Conhecimento da denúncia. Retirada da chancela de sigilo. Remessa
de cópia dos autos ao FNDE para que confronte a prestação de
contas remetida pelo responsável com os elementos coletados por
este Tribunal, fixando-se-lhe prazo para que apresente os
resultados. Ciência ao denunciante.
Cuidam os autos de denúncia dando conta de possíveis irregularidades ocorridas na
Prefeitura Municipal de Antonina - PR, envolvendo a aplicação dos recursos recebidos por intermédio do
Convênio n° 0653/96, firmado entre aquela Municipalidade e o MEC/FAE/PNAE, objetivando a aquisição
de merenda escolar.
Considerando os indícios de irregularidades e o envolvimento de verbas federais, remeti os
2.
autos à SECEX-PR para instrução Posteriormente, ante as ponderações daquela Unidade Técnica,
autorizei a realização de inspeção.
Em síntese, a inspeção revelou os seguintes fatos:
O Presidente da Comissão de Licitação na Prefeitura Municipal declarou (declaração anexa) que não
participou da reunião de abertura das propostas relativa ao convite que tinha por objeto a aquisição dos
alimentos de que tratava o convênio sob exame, somente tendo assinado a documentação "após tudo
pronto";
a empresa vencedora da licitação (COSMSUL - Representações Comerciais Ltda) tinha como atividade
econômica o "comércio varejista - produtos de perfumaria e cosméticos" e estava com o cadastro de
contribuinte cancelado junto à Fazenda Estadual à época do certame;
a merenda escolar supostamente adquirida não passou pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal;
os estabelecimentos de ensino e o Hospital Municipal de Antonina afirmaram que não receberam a
merenda escolar em questão;
mesmo que o responsável venha a comprovar o recebimento e fornecimento da merenda, ficará
pendente de comprovação o valor de R$ 3.226,00, que foram canceladas, não obstante constarem das
despesas referentes ao Convênio n° 0653/96.

3.

Considerando que, não obstante as falhas apontadas, consta, junto ao FNDE, o respectivo
4.
processo de prestação de contas relativa ao mencionado Convênio n° 0653/96, a SECEX-PR propôs, em
pareceres uniformes, que seja encaminhada cópia dos presentes autos àquela Autarquia, como subsídio
para análise da prestação de contas.
10

É o Relatório.
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II - VOTO
De fato, se por um lado a equipe encarregada da inspeção realizada junto à Prefeitura
Municipal de Antonina - PR não pôde afirmar que as verbas oriundas do Convênio n° 0653/96 tenham
sido desviadas de seu objeto - a aquisição e distribuição de merenda escolar -, não se pode, também,
desconsiderar os fortíssimos indícios de que tenham existido irregularidades, a exemplo da confissão do
próprio Presidente da Comissão de Licitação, no sentido de que não participou da sessão de abertura das
propostas, mas apenas assinou o termo após encontrar-se concluído. Não se pode ignorar, também, que a
empresa vencedora do certame atuava em outro ramo de atividade e que seu cadastro estava suspenso
junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná.
Contudo, como assinalado nos pareceres, os documentos originais da suposta aquisição de
2.
merenda escolar teriam, em tese, sido encaminhados ao FNDE para compor a prestação de contas
apresentada pelo responsável, Sr. Ironaldo Pereira de Deus, ex-Prefeito Municipal de Antonina-PR.
Assim, entendo adequada a proposta da Unidade Técnica, no sentido de que sejam remetidas cópias
destes autos ao FNDE para exame em conjunto e, se necessário, instauração da competente tomada de
contas especial, devendo o FNDE informar a este Tribunal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
acerca de suas conclusões e providências adotadas.
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 14 de outubro de
1998.
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DECISÃO N°

723 /98 - TCU - Plenário

Processo TC n°000.571/98-9
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Responsável: Ironaldo Pereira de Jesus (ex-Prefeito)
Entidade: Prefeitura Municipal de Antonina - 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. com fulcro no art. 53, § 4°, da Lei n° 8.443/92, conhecer da presente denúncia para, no mérito,
considerá-la parcialmente procedente;
8.2. retirar a chancela de sigilo aposta aos presentes autos e remeter cópia integral do processo ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para exame em conjunto com a prestação de
contas relativa aos recursos repassados por força do Convênio n° 0653/ MEC/FAE/PNAE, instaurando, se
for o caso, a respectiva tomada de contas especial;
8.3. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que o FNDE informe a este Tribunal acerca do resultado
dos exames procedidos;
8.4. cientificar o denunciante acerca do teor desta Decisão.

Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE VII - Plenário
TC 001.622/98-6 (Sigiloso) - c/ 01 volume
Natureza: Denúncia
Entidade: Casa da Moeda do Brasil
Interessado: Identidade preservada-(Res.n 2 77/96-1tU, art. 35, § 4 2, II).
Ementa:
- Denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas por empresas
contratadas pela Casa da Moeda do Brasil. Requisitos de admissibilidade
não preenchidos. Não conhecimento. Retirada da chancela de sigilosa
aposta aos autos. Arquivamento do presente processo.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução da lavra da 8 Secretaria de Controle Externo:
"Cuidam os autos de expediente encaminhado pelo (a)[IDENTIDADE PRESERVADA Resolução n2 77/96, art. 35, § 4 2 ], datado de 06 de março de 1998 - onde o (a) mesmo (a) acusa o
recebimento de denúncia 'de que empresas contratadas pela Casa da Moeda do Brasil utilizam serviços de
trabalhadores sem o devido registro em suas carteiras'
Continua seu expediente argumentando que esse procedimento 'além de violar os dispositivos
constitucionais, fere violentamente as regras da Administração Pública'. Solicita, destarte, a imediata e
urgente apuração dos fatos, ressaltando, por último, que 'a referida denúncia foi
enviada à DRT/R1 e à Organização Internacional do Trabalho'.
Tendo sido o expediente devidamente autuado como Denúncia, por força do despacho constante
a fl. 2, sob a chancela de Sigiloso, vem o presente processo a esta Unidade Técnica para exame e instrução.
Também para que se efetuasse a comunicação da autuação do mesmo ao autor (a).
Dispõe o Regimento Interno desta Corte, tratando do assunto:
4
'Art. 213. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá referir-se a
administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara
e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar
acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada.
Parágrafo único. O Relator ou o Tribunal não conhecerá de denúncia que não observe
os requisitos e formalidades prescritos no "caput" deste artigo, devendo o respectivo
processo ser arquivado após comunicação ao denunciante'
Assim, nota-se que, com o intuito de racionalizar a apuração das denúncias encaminhadas a esta
Casa, o Regimento Interno disciplinou os requisitos e formalidades necessários ao recebimento dessas espécies
de comunicações. Dentre os requisitos elencados no art. 213, destacamos a imprescindível designação do
indício de irregularidade ou ilegalidade.
No caso em exame percebe-se, pela leitura atenta do expediente, que o (a) subscritor (a) recebeu
uma 'denúncia' - formal - a qual fez encaminhar à DRT/R.I e à OIT, dando conhecimento a este Tribunal pelo
enfocado expediente.
É de se notar que o (a) mesmo (a) não fez acompanhar a 'denúncia' a que se refere; não fez
referência alguma sobre qual seria a empresa 'transgressora' com a qual a Casa da Moeda teria firmado
contrato. Enfim, o (a) signatário (a) não apresenta nenhum indício, nenhum vestígio mais incisivo para que
esta Corte, no âmbito de sua competência, pudesse tomar alguma medida a respeito do caso.
Por derradeiro, não obstante o atual estatuto das licitações e contratos dispor em seu art. 29, inciso
IV sobre a necessidade de os contratados pelo poder público demonstrarem perante estes o regular
• recolhimento dos encargos sociais e no mesmo sentido ser o entendimento deste Tribunal - Eds n 2s 297 e 298
- somos da opinião que, dado não haver iminência de dano ou prejuízo aos cofres da jurisdicionada, seria por
demais dispendioso a apuração do fato relatado com os elementos constantes nos autos.
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Fls. 2

Dito isso, encaminhamos o processo à consideração superior, com a proposta de o Tribunal:
não conhecer da presente denúncia, uma vez que não preenche os pressupostos de
admissibilidade previstos no 'caput' do art. 213 do Regimento Interno deste Tribunal;
dar ciência ao interessado da decisão que esta Corte vier a adotar;
retirar a chancela de sigilosa aposta sobre os autos; e
arquivar os presentes autos."
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n 2 64/96 TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor Ministro
Fernando Gonçalves.
Importa ressaltar, conforme demonstrado na instrução da lavra da 8 2 SECEX transcrita no
Relatório supra, que a presente denúncia não atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no
Regimento Interno deste Tribunal, (art. 213, caput e Parágrafo único)
Com efeito, embora contenha o nome, qualificação e endereço do denunciante, bem assim,
referência à entidade sujeita à jurisdição desta Corte de Contas, não se encontra acompanhada de indício
concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada.
Dessa forma, acolhendo a proposta da Unidade Técnica, Voto por que este Plenário adote a
Decisão que ora submeto à sua elevada apreciação.

T.C.U., Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1998.

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2

724

/98 TCU Plenário
-

-

Processo TC n2 001.622/98-6 (Sigiloso) - c/ 01 volume
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Entidade: Casa da Moeda do Brasil
Vinculação: Ministério da Fazenda
Interessado: Identidade Preservada (Resolução n 2 77/96, art. 35, § 4 2, II)
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 8 2 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro no art.213, Parágrafo
único, do Regimento Interno do TCU, DECIDE:
8.1 - não conhecer da presente denúncia por não preencher os pressupostos de admissibilidade previstos
no supramencionado artigo do Regimento Interno desta Corte;
8.2 - retirar a chancela de sigiloso aposta aos autos;
8.3 - determinar o arquivamento dos presentes autos; e
8.4 - dar ciência do inteiro teor desta Decisão ao interessado.
Ata n° 42/98 - Plenário
Data da Sessão: 14/10/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo (Relator) e Benjamin Zymler.
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ÍNDICE DOS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA E CONSTANTES
DA ATA N° 42, DE 14 de OUTUBRO DE 1998
SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TC N°
000.214/97-3

RELATOR
Min. HGS

UNIDADE
TÉCNICA
NÃO

ACÓRDÃO

DECISÃO
703

0.2 (110.21-

ATUOU
000.571/98-9

4!

Min. APG

SECEX-PR

723
724

001.622/98-6

Min.-Subst. JABM

SECEX-PR

001.669/97-4

Min. APG

8 SECEX

003.546/98-5

Min.-Subst. BZ

SECON

718

003.547/98-1

Min.-Subst. BZ

SECON

719

003.548/98-8

Min.-Subst. BZ

SECON

720

003.844/98-6

Min. VC

SECEX-PE

713

41 Si

7- Gal ki-0

006.655/97-1

Min. VC

SECEX-MT

011.020/97-0

Min. HGS

4' SECEX

709

011.823/90-9

Min. BJB

10' SECEX

702

011.932/97-0

Min. APG

5' SECEX

707

016.802/96-9

Min. HGS

5' SECEX

705

025.590/92-8

Min.-Subst. JABM

1' SECEX

704

S.51135(4
1 55115 7{ 5811.G0
O 9Liboo2,
(9010q3

00810.i ."-05310‘.2)

0451o(n0.2, 5104 2)

SAUDI
710

325.331/97-9

Min. HGS

SECEX-GO

350.176/95-7

Min.-Subst.BZ

SECEX-MA

400.019/97-3

Min APG

SECEX-MS

706

450.140/97-0

Min HGS

SECEX-PA

711
745

Min.-Subst. JABM

SECEX-PB

574.048/94-4

Min. CAAS

10 SECEX

575.889/96-9

Min.-Subst. BZ

SECEX-RJ

675.059/96-8

Min. APG

10' SECEX

02 5108,G"

150

926.007/98-0

Min.-Subst. JABM

SECEX-AM

716

SECEXs

9a

foChlo

5"h 50
0191 02i

SECEX-PE

e

o n/o29)
02.21 023

717

Min. VC

8'

0)o52.

--'

151

925.730/98-0

Min. CAAS

o-v g) o N

152

714

927.764/98-9

3

fl-411-1S

153

712

475.122/98-4

PÁG.

708

403/A.05

áeál iLi
o G3IoC.5..

