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ATA N° 47, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva e Bento José Bugarin dos Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha e do Auditor Benjamin Zymler, bem como
do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou
aberta a Sessão Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado as ausências
do Ministro Humberto Guimarães Souto, com causa justificada e do Ministro Valmir Campelo, por motivo
de férias (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I,
alínea b e II)
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 46, da Sessão Ordinária realizada em 18 de novembro
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, fez as seguintes comunicações em Plenário
la) ASSUNTOS DIVERSOS
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
la) Estamos fazendo distribuir as publicações "Súmulas da Jurisprudência predominante do
Tribunal de Contas da União" e "Ministros do TCU — Dados Biográficos".
r) Comunicamos ao Plenário que na primeira parte da Sessão Ordinária a se realizar na
próxima quarta-feira, dia 2 de dezembro, realizaremos as eleições para Presidente e Vice-Presidente desta
Corte de Contas para o ano civil de 1999, nos termos do § 10 do art. 90 do Regimento Interno.
A posse dar-se-á em Sessão Extraordinária no dia 16 de dezembro, em horário a ser
confirmado, nos termos do art. 92 do Regimento Interno.
3') Este Tribunal Pleno realizará Sessões Extraordinárias no dia 9 de dezembro, a partir das
14:30 horas, para apreciação de processos a serem incluídos nas pautas das Sessões ostensiva e
reservada."
2') INFORMAÇÕES SOBRE AS TOMADAS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS NÃO JULGADAS
ATÉ O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE FORAM APRESENTADAS.
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Como é do conhecimento de Vossas Excelências, foi distribuída previamente aos Gabinetes
dos Senhores Ministros e Procurador-Geral, em cumprimento ao disposto no § 2° do art. 70 da Instrução
Normativa n° 12/96, cópia da Representação da Secretaria-Geral de Controle Externo, subscrita por seu
Titular, que apresenta, de forma consolidada, informações sobre as tomadas e prestações de contas que
não foram julgadas até o término do exercício seguinte àquele em que foram apresentadas.
Segundo o referido documento, foram identificados 703 processos na situação descrita,
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referentes aos exercícios de 1996 e anteriores, consoante detalhado levantamfn tsn
próprias Secretarias de Controle Externo.
Desse total, 188 encontram-se com o prazo suspenso para o seu julgamento em virtude de
estarem sobrestados ou em inspeção. Os restantes 515 processos estão na situação prevista no dispositivo
citado da IN n° 12/96.
Na mencionada Representação, estão expostas, ainda, as justificativas, as causas impeditivas
e as soluções alvitradas pelas SECEXs.
Outrossim, cumpre ressaltar o esforço empreendido por todos, dirigentes e servidores, para
a redução desse indesejável estoque de processos.
Nesse sentido, bastaria citar o elucidativo exemplo colacionado às fls. 4 e 5 da
Representação da SEGECEX, informando que, dentre os 703 processos de tomadas e prestações de
contas ainda pendentes de julgamento definitivo, 583 se referem aos exercícios de 1993 a 1996,
representando 82,94% daquele total. No entanto, as tomadas e prestações de contas que ingressaram neste
Tribunal relativas aos mesmos anos perfazem 8.070 processos, permitindo concluir que as 583 contas fora
do prazo representam apenas 7,22% de todos os feitos dessa espécie, no respectivo período, e isso apesar
do considerável aumento de 50% de contas anuais autuadas em 1997, comparativamente ao exercícios de
1996
Além desse fato, os levantementos efetuados em 1996 e 1997 nos davam conta da
existência, respectivamente, de 901 e 818 contas pendentes de julgamento definitivo.
Verifica-se portanto, um decréscimo contínuo do volume das contas anuais em atraso
Tributo este fato também ao esforço empreendido no sentido da elaboração de instrumentos
que permitem maior celeridade na instrução dos processos de contas, decorrente da padronização adotada,
tais como os diversos manuais, roteiros e procedimentos de auditorias aprovados no anos de 1997 e 1998.
Essas iniciativas, certamente, contribuíram, e continuarão a contribuir, para essa constante queda no
montante de processos em atraso, apesar do já mencionado incremento extraordinário de mais de 50% do
número de tomadas e prestações de contas autuadas no Tribunal em 1997.
Entretanto, é preciso ter em mente a meta estabelecida pelos Excelentíssimos Senhores
Ministros desta Corte, em reunião para elaboração do Pleno Estratégico do TCU para o Triênio
1999/2001, no sentido de cumprir o prazo legal para julgamento de cem por cento dos processos de
prestação e tomada de contas até o dia 30.06.2000.
Objetivando subsidiar o alcance desse propósito, comunico aos eminentes Pares que
autorizei, nos exatos termos da sugestão formulada pelo Titular da SEGECEX, a expedição de atos que
orientem e definam, no âmbito das Unidades Técnicas, prazos para a conclusão da instrução de todos os
processos indicados na Representação, bem como, de forma prospectiva, possibilitar que até o 10 semestre
de 2000 todas as contas anuais apresentadas ao Tribunal, relativas aos exercícios de 1998 e anteriores,
sejam submetidas aos Relatores, com proposta de mérito.
Nesta oportunidade, gostaria de consignar, endossando a proposta do Dr. José Nagel, e
para que conste em ata e nos respectivos registros funcionais, meus sinceros elogios aos Titulares das
Secretarias de Controle Externo e demais Unidades Especializadas subordinadas à SEGECEX, que,
durante o biênio 1997 e 1998, contribuíram para a significativa melhora do desempenho do Tribunal nessa
fundamental atribuição de julgar as contas anuais dos gestores públicos.
Aproveito esta Comunicação, para, finalmente, consignar, neste Plenário, meus encômios
ao zelo e competência habituais com que o Titular da Secretaria-Geral de Controle Externo, Dr. José
Nagel, desincumbe-se das atribuições que lhe são afetas e cuja liderança considero decisiva para os
resultados alcançados."
INCLUSÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL REALIZADA NO INCRA, NA
PUBLICAÇÃO AUDITORIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
- Comunicação do Ministro Adhemar Paladini Ghisi
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
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Senhor Procurador-Geral,
Na Sessão Ordinária do Plenário realizada em 4 de novembro p.passado apresentei a este
Colegiado, Relatório de Auditoria Operacional realizada no Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária — INCRA, cujas conclusões foram acolhidas por unanimidade
O assunto teve bastante repercussão no âmbito do Governo Federal com a solicitação de
cópia desse documento
Por esse motivo submeto ao Plenário, com fundamento no art. 4 0 da Resolução n° 08 1/97TCU, proposta para inclusão da referida auditoria operacional na publicação 'Auditorias do Tribunal de
Contas da União'."
SIMPÓSIO SOBRE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
- Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Desejo registrar nesta sessão plenária de hoje que participei nesta segunda-feira, no
auditório do Supremo Tribunal de Justiça de importante Simpósio sobre Mediação e Arbitragem.
A importância do tema importou em múltiplo patrocínio com a Confederação das
Associações Comerciais do Brasil, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, o
Conselho Federal da O.A.B.
Comemorou-se o segundo ano de vigência da nova Lei de Arbitragem Brasileira, n°
9.307/96 e o dr. Marco Maciel, Vice-Presidente da República, compareceu e deu posse ao Conselho
Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem.
O evento é pleno de significado pois representa, ao lado dos juizados especiais, mais urna
forma de aperfeiçoamento e democratização da distribuição da justiça.
Referindo-se à Lei 9.307/96 de sua autoria, assim se pronunciou o dr. Marco Maciel:
`(..)
Com a evolução natural da experiência que vai sendo, metodicamente, acumulada,
criam-se novos e inéditos canais de articulação entre as instituições públicas cada vez mais
mobilizadas pelo imperativo da eficácia. Foi o que ocorreu, por exemplo, com o recente decreto do
presidente Fernando Henrique Cardoso, que permite ações públicas coletivas nos casos de infração
ao Código de Defesa do Consumidor.
Inclui-se, nessa linha de atuação, o instituto jurídico da arbitragem, que não é novo em
nosso direito positivo legislado, uma vez que era já previsto no Código Civil, em vigor desde 1917,
mas que permaneceu como letra morta nas práticas jurídicas brasileiras. O fato ocorreu não por falta
de tradição do instituto no nosso direito, mas porque a disciplina da matéria subordinava a
arbitragem à homologação judicial, fazendo que as soluções pactuadas, no âmbito privado, voltassem
obrigatoriamente à esfera pública, repetindo-se, assim, o circuito das prestações jurisdicionais típicas
do Poder Judiciário. Carecia-se, portanto, de uma provisão legal que desse a esse instituto, tão
amplamente utilizado em outros países, e no Direito Internacional Público, eficácia jurídica integral.
Para que se tenha uma idéia da importância da busca, em nosso direito, de caminhos
conciliatórios nos conflitos privados, dispensando-se, evidentemente, o recurso aos tribunais, basta
lembrar a norma expressa no art. 160 da Constituição de 1824, prevendo que, nas causas cíveis e
penais, civilmente intentadas, 'poderão as partes nomear juízes árbitros', cujas sentenças serão
'executadas sem recursos, se assim o convencionarem ambas as partes'. E, mais, o art. 161 prescrevia
que 'sem se fazer constar que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará processo
algum', na esfera privada. Cotejado com essas normas, o Código Civil representou, sem dúvida, um
retrocesso no direito processual civil.
No campo do direito público, por outro lado, a arbitragem foi um recurso largamente
utilizado no Brasil, na solução de seus litígios fronteiriços com outros países, o que reforçou
consideravelmente a tradição brasileira de fazer assentar em fontes documentais e em fatos materiais
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incontestáveis, o seu legítimo direito em face das outras nações, renunciando ao uso da força, por
confiar na fundamentação jurídica de seus títulos. A glória do Barão do Rio Branco, patrono da
diplomacia brasileira, deve-se não só à sua vasta erudição, mas sobretudo de tê-la posto ao serviço do
País, como ocorreu, por exemplo, com a questão de limites entre o Brasil e Argentina, submetida à
decisão arbitral do presidente Cleveland, dos Estados Unidos, em 1894. Recorremos, da mesma forma
e com o mesmo êxito, em relação às Guianas inglesa e francesa, submetidas ao arbitramento do rei da
Bélgica e do governo da Confederação Suíça.'
Requeiro seja enviada cópia da presente comunicação ao Presidente da Confederação das
Associações Comerciais do Brasil, ao Presidente do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e
Arbitragem, e ao Presidente do Conselho Federal da 0.A.B."
X CONGRESSO INTERAMERICANO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- Comunicação do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues
"Sr. Presidente
Srs. Ministros
Gostaria de comunicar que, no dia de ontem, a convite do Procurador-Geral da República,
Dr. Geraldo Brindeiro, estive presente na solenidade de instalação do X Congresso Interamericano do
Ministério Público, que teve lugar no Auditório Petrônio Portella do Senado Federal.
Estiveram presentes na solenidade o Presidente do Congresso Nacional e do Senado
Federal, Senador Antonio Carlos Magalhães, o Vice-Presidente da República, Dr. Marco Maciel, o
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Celso de Melo, o Ministro Francisco Rezek da Corte Internacional de Haia, dentre
outras muitas personalidades internacionais, das quais destaco a Procuradora-Geral dos Estados Unidos e,
evidentemente, os Procuradores-Gerais de todos os países sul-americanos e de vários europeus e
africanos.
Na prestigiada solenidade, ressaltou o Procurador-Geral da República Geraldo Brindeiro os
atributos e objetivos da instituição, num mundo submetido à rápida evolução, em que novas formas de
atuação das instituições estatais de controle são prestamente exigidas em prol do interesse público
cambiante. Prestou comovente homenagem ao Procurador da República Pedro Jorge de Melo e Silva,
assassinado no desempenho da nobre missão de Ministério Público.
Também se manifestaram o Vice-Presidente da República Dr. Marco Maciel e o Presidente
do Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, sempre no sentido de prestigiar o evento
pela importância da instituição do Ministério Público e do papel incumbido a ela desempenhar."
PROJETO DE DECISÃO NORMATIVA
(Coeficientes dos Fundos de Participação e da Reserva do DL n° 1.881/81)
- Relator, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
O Tribunal Pleno, ao acolher a conclusão do Relatório e Parecer apresentados pelo
Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha (v. textos em Anexo I a esta Ata), acompanhados da
Decisão n° 821/98, adotada nesta data, sobre a matéria em epígrafe, aprovou, por unanimidade, o Projeto
de Decisão Normativa que "Aprova, para o exercício de 1999, os coeficientes a serem utilizados no
cálculo das quotas para a distribuição dos recursos previstos no art. 159, inciso I, alíneas a, b e c da
Constituição Federal e da Reserva instituída pelo Decreto-Lei n° 1.881, de 27 de agosto de 1981" (Proc. n°
928.431/98-3).
Dita Decisão Normativa, que obteve o n° 23, desta data, será publicada, em seperado da
presente Ata, no Diário Oficial da União e no Boletim deste Tribunal (art. 16 da Resolução n° 002/93 —
TCU).
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
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SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-006.411/81-9
Interessado: Marli Reis Gregorio e outros
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-019.171/81-1
Interessado: Antonia Pereira de Sousa
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-019.982/81-0
Interessado: Jorge Alberto Vinháes
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-022.506/83-7
Interessado: Francisco Magalhães de Azevedo
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-024.082/83-0
Interessado: Wanda de Souza Campos e outras
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-028.457/83-8
Interessado: Zuléa Ximenes Arruda
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-023.418/84-2
Interessado: Walame Alice Autran Neves
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1 0 , par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-024.968/84-6
Interessado: Zilda do Nascimento Costa e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-020.608/85-3
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Interessado: Serafim Germano Ferraz e outros
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
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Processo: TC-575.030/85-2
Interessado: Nair França da Costa Rosa
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-002.204/86-0
Interessado: João Pereira Soares
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-011.169/86-9
Interessado: Maria da Conceição Rocha Vicini
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ATILA
Processo: TC-577.714/86-4
Interessado: Belmira Soares da Cunha Gargaglione e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-001.508/87-3
Interessado: Victoria Faria de Araujo
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-002.990/87-3
Interessado: Mariza Chaves da Cunha
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-009.434/87-9
Interessado: Iracema Cavalcante Barros e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-014.161/87-7
Interessado: Associação dos Servidores do Ministério das Minas e Energia - ASMME
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
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Processo: TC-575.830/87-5
Interessado: Diva Moreira Pellegrino
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-577.190/87-3
Interessado: Laura Paiva Teixeira Soares
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-008.382/88-3
Interessado: Juarez de Brito Vidal
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-012.841/88-9
Interessado: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-005.187/89-3
Interessado: Cândida de Souza Zaconeta
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-010.501/89-4
Interessado: Zilda Dias Lessa e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-010.716/89-0
Interessado: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-011.197/89-7
Interessado: José Arrais de Aguiar
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-005.460/90-5
Interessado: Dirce Bezerra de Alcântara
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
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Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-009.617/90-6
Interessado: Anthenor Antonio Cavalleiro de Macedo
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-023.353/90-2
Interessado: Sebastião Gonçalves Mendes
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-005.140/91-9
Interessado: Isis de Souza
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-005.593/91-3
Interessado: Olimpio da Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-008.992/91-6
Interessado: Clarita Negrão Pinheiro
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-012.663/91-3
Interessado: Eliane Pinto Marques Pina
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-014.755/91-2
Interessado: Lourival José da Rocha
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-016.809/91-2
Interessado: Dulce Furtado Wanderley
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-017.016/91-6
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Interessado: Enio Montouro
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-018.170/91-9
Interessado: Vera Delfina Ramos Mazzoni
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-019.573/91-0
Interessado: Yzete Coutinho Martins
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-021.962/91-0
Interessado: Manoel Lins 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
Processo: TC-022.969/91-8
Interessado: Cacilda Boaventura da Silva Soares e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-023.863/91-9
Interessado: Silvério Teixeira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-024.403/91-1
Interessado: Luiz Vieira da Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-028.641/91-4
Interessado: Lourinaldo Waldereys Rodrigues Veloso
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-032.226/91-8
Interessado: Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira
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-500.260/91-5
Interessado: Maria de Lourdes Leite
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-000.862/92-4
Interessado: Francisco Enoque Filho
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-001.265/92-0
Interessado: Jorge Ferreira Nábrega
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-003.950/92-1
Interessado: Belmira Rodrigues de Mello
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. I°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-005.511/92-5
Interessado: Izaulina Bezerra Cavalcante
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO

•

Processo: TC-005.997/92-5
Interessado: Yolanda de Oliveira Morgado e outro
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-006.098/92-4
Interessado: Carmen Lage Baffero
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-006.563/92-9
Interessado: Pedro Rodrigues
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-006.571/92-1
Interessado: Ary Garcia Rodrigues
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
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Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-006.681/92-1
Interessado: Daniel Alves da Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-006.704/92-1
Interessado: Marcos Luiz Corrêa
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-006.869/92-0
Interessado: Francisco Pereira de Lima
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-009.130/92-6
Interessado: Dina Nogueira de Souza
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-012.654/92-2
Interessado: Marcilia Machado de Mesquita e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-017.240/92-1
Interessado: Maria Magalhães de Gusmão
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-016.475/95-0
Interessado: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda - DF
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - art. 49 do R.I.
Assunto: TC, PC, TCE
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-350.176/95-7
Interessado: Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão - SES/MA
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-500.227/95-0
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Interessado: Prefeitura Municipal de Jupi - PE
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - art. 49 do R.I.
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-700.015/97-3
Interessado: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/SP
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-001.143/98-0
Interessado: Evaldo Rui Rocha
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-928.188/98-1
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 49 do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-929.077/98-9
Interessado: TCU-SECON
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
SORTEIO DE RELATOR DE PROCESSOS - AUDITORES
Processo: TC-022.103/94-5
Interessado: Waldomiro Biazotto
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-007.746/95-4
Interessado: Fernando de Figueiredo Pimenta
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-250.238/95-0
Interessado: Jaime Pinheiro de Medeiros, ex-Prefeito Municipal de Antonio Cardoso-BA
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
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Processo: TC-009.563/97-0
Interessado: Câmara Municipal de Imperatriz - MA
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
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Processo: TC-225.187/98-1
Interessado: Ministério Público do Estado do Amazonas
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-926.230/98-0
Interessado: Justiça Federal de 1' Instância - Seção Judiciária do Amapá
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
SORTEIO DE PROCESSO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Processo: TC-926.630/98-9
Interessado: Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde - RJ e Fundação Nacional do índio
Motivo do Sorteio: Conflito de Competência - Art. 25 da Res. 64/96
Assunto: Auditoria e inspeção
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 1' CÂMARA
Processo: TC-279.150/94-6
Interessado: Prefeitura Municipal de Nova Soure - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-275.315/97-5
Interessado: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CE
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-023.504/81-1
Interessado: Fúlvio Luiz Vieira
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-011.823/90-9
Interessado: Prefeitura Municipal de Lizarda/TO)
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
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Relator Sorteado: Ministro VALM1R CAMPELO
Processo: TC-775.020/98-2
Interessado: Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Amapá SINTRA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
DECISÃO PRELIMINAR

- Comunicação do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a este Plenário, nos termos do art. 31, inciso IV, do Regimento Interno do TCU,
para fins de publicação, que, considerando que o cumprimento, pelo Tribunal Regional Federal da 5'
Região, das determinações contidas no subitem 8.2 do Acórdão n° 162/98-TCU - Plenário e nos subitens
8.1 e 8.2.1 da Decisão n° 641/95-TCU - Plenário, implicará, também, providências a serem adotadas pelas
secretarias dos Tribunais Regionais do Trabalho da 6' Região e da 13' Região, determinei, mediante o
despacho a seguir transcrito, o encaminhamento de cópia das referidas deliberações a esses Tribunais:
"Este Tribunal, na Sessão de 4 de outubro último, ao apreciar o processo em epígrafe, que
se encontrava apensado às contas do TRF da 5° Região, exercício de 1992 (TC-524.065/93-4),
decidiu, entre outras medidas, '...fixar, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição
Federal e art. 45 da Lei n° 8.443/92, o prazo de quinze dias para que o Tribunal Regional Federal
da 5° Região, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58 da citada Lei, adote as
providências cabíveis para o exato cumprimento da lei, consubstanciada nas determinações
exaradas na Decisão n° 641/95-Plenário, de 05/ 12/ 1995;' (cf subitem 8.2. do Acórdão n° 162/98TCU - Plenário, in Ata n°44/98).
A referida Decisão n° 64 I/95-TCU - Plenário (in Ata n° 56/95), por sua vez, em seu
subitem 8.1, considerou ilegais os atos praticados em desacordo com a Lei n° 7.727/89 e com a
Resolução TRF n° 19/89, que possibilitaram a integração de Cláudio José de Sá Pereira (servidor
originário do TRT da 13° Região) e de Jessé Ferreira dos Anjos Silva (servidor originário do TRT da
6a Região). Por conseguinte, na mesma deliberação (subitem 8.2.1), foi determinado ao TRF da 5°
Região que cessasse todos e quaisquer pagamentos decorrentes da integração dos citados
servidores, sob pena de obrigação de ressarcimento, pelo responsável, das quantias pagas, após
ciência da decisão, e da aplicação, pelo TCU, da sanção prevista no art. 58 da Lei n°8.443/92.

II
À vista dessas deliberações e considerando a necessidade de que providências sejam
adotadas pelas secretarias dos Tribunais Regionais do Trabalho da 6° Região e 13' Região, para
reintegrar os mencionados servidores em seus quadros, dos quais são originários, determino que se
encaminhem a esses Tribunais o inteiro teor das referidas Decisões e os respectivos Relatórios e
Votos que as fundamentam, para que tomem conhecimento do que foi decidido no subitem 8.2 do
Acórdão n° 162/98-TCU - Plenário e nos subitens 8.1 e 8.2.1 da Decisão n° 64 I/95-TCU Plenário.
À Secex/PE para as providências."
PROCESSOS INCLUIDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 44, organizada em
19 de novembro corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de IN 810 a 820, e aprovado
os Acórdãos n's 176 a 179, que se inserem no Anexo II desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
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Relatórios e Votos e Proposta de Decisão, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento
Interno, artigos 19, 20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI,
84 a 87 e 89):
Procs. nos 011.896/94-9 e 400.097/94-0, relatados pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. nos 275.084/93-0, 425.212/95-5 e 013.499/97-1, relatados pelo Ministro Carlos
Átila Álvares da Silva;
Procs. n's 250.391/95-3, 775.049/96-4, 009.660/97-6 e 001.171/98-4, relatados pelo
Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça;
Proc. n° 700.054/96-0, relatado pelo Ministro Iram Saraiva;
Procs. nos 325.143/98-6 e 625.042/98-0, relatados pelo Ministro Bento José Bugarin;
575.306/97-1 e 928.431/98-3, relatados pelo Ministro-Substituto Lincoln
O Procs.
Magalhães da Rocha; e
g) Proc. n°625.190/97-1, relatado pelo Auditor Benjamin Zymler.
A requerimento do Ministro Iram Saraiva, deferido pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foi incluído na supracitada Pauta, e relatado nesta data, nos termos do § 9° do artigo 77, do
Regimento Interno, o processo n° 425.167/94-1.
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 44/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 014.059/92-4 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça); e
n° 575.889/96-9 (Ministro Bento José Bugarin)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO

•

•

Faz parte desta Ata, em seu Anexo III, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões n's 823 a 825, 827 e 828, acompanhadas dos correspondentes Relatórios
e Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 011.564/92-0, 008.300/95-0 (com os
apensos n's 250.612/96-8 e 250.904/95-0), 000.555/98-3, 009.568/97-2 e 013.104/97-7, respectivamente,
relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às quinze horas e cinqüenta e cinco
minutos, a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretária do
Plenário, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal

U

enmL/- G • ELENIR TEODOR% GOt&LVWd019? SANTOS
Secretária do Plenário

Aprovada em 02 de dezembro de 1.998

o

HOMERO SANTOS

Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 47, DE 25-11-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROJETO DE DECISÃO NORMATIVA
(coeficientes dos Fundos de Participação e da Reserva do DL n° 1.881/81)
Inteiro teor do Relatório e Parecer apresentados pelo Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha, acompanhados da Decisão n° 821/98, adotada na Sessão Ordinária do Plenário de
25.11.1998, quando o Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade — conforme figura no contexto desta Ata
— o Projeto de Decisão Normativa que aprova, para o exercício de 1999, os coeficientes a serem utilizados
no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos previstos no art. 159, inciso I, alíneas a, b e c da
Constituição Federal e da Reserva instituída pelo Decreto-Lei n° 1881, de 27 de agosto de 1981" (Proc. n°
928.431/98-3).
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Tribunal de Contas da União

Grupo I - Classe VII - Plenário
-TC-928.431/98-3
-Natureza: Projeto de Decisão Normativa
-Interessados: Estados, Distrito Federal e Municípios
-Ementa: Fundo de Participação dos Estados, DF e Municípios. Projeto
de Decisão Normativa que fixa, para o exercício de 1999, os coeficientes
a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos
previstos no art. 159 da Constituição Federal e da Reserva instituída pelo
Decreto-lei n 2 1.881, de 27 de agosto de 1981. Fundo de Participação dos
Estados e Distrito Federal. Novos critérios de rateio não foram fixados
por nova lei, conforme determinação do § 2° da Lei Complementar n°
62/89. Desnecessidade de cálculos de coeficientes novos pelo T.C.U.,
mantidos os coeficientes fixados no anexo único da Lei Complementar n°
62/89. Fundo de Participação dos Municípios. Municípios do interior. Lei
Complementar n°91/97. Remissão à Lei 5.172/66 e Decreto-lei 1.881/81.
Municípios regularmente instalados. Revisão anual de cotas. Competência
do IBGE. Lei 8.443/92. Aplicação do Redutor Financeiro a partir de
janeiro de 1999: 20%; 2000: 40%; 2001: 60%; 2002: 80%. Municípios
participantes da Reserva do Fundo Municipal. Ato Complementar 35/67
e Lei 5.172/66. Coeficiente de 3,8 a 4,00. Aplicação do Redutor
Financeiro em 1999. Municípios da Capital. Cálculo preliminar de
coeficiente pelo T.C.U. Fundos Constitucionais de Financiamento: Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Lei 7.827/89. Fundo de Compensação pela
exploração dos produtos industrializados. Lei Complementar 61/89 e
65/91. Decisão Normativa TCU 21/98.

•

RELATÓRIO

Adoto como Relatório o bem elaborado Parecer do Titular da Secretaria de Contas do Governo
e Transferências Constitucionais, Dr. Carlos Nivan Maia, cuja peça processual (fls. 155/162) passo a
transcrever
"Cuidam os autos do Ofício PR.477/98, de 26.10.98, da lavra da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, mediante o qual é encaminhado a este Tribunal, em
cumprimento ao disposto no § 2°, do art. 102, da Lei n°8.443, de 16.07.92, disquete e listagem contendo
a relação com as populações estimadas, com data de referência em 01.07.98, de todos os Estados e
Municípios brasileiros, objetivando a fixação dos coeficientes individuais de participação dessas
unidades, para o exercício de 1999, nos Fundos de Participação de que trata o art. 159 da Constituição
Federal.
Como se vê, os dados foram remetidos a esta Corte dentro do prazo legal estipulado, ou seja,
até o dia 31 de outubro.
Inicia/mente, cumpre-nos salientar que, por força da determinação contida no parágrafo
único do art. 161 da Carta Magna, compete ao Tribunal efetuar o cálculo das quotas relativas aos Fundos
de Participação, observando, para tanto, os critérios previstos na legislação vigente, no caso, a Lei n°
5.172/66, com as alterações do Decreto-lei n°1.881/8], e das Leis Complementares n's 62/89 e 91/97.
• 4. Aliá.s, a Lei Complementar n°62, de 28.12.89, publicada no DOU de 29 seguinte, cópia às
17s. 139/142, ao estabelecer normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos
dos Fundos de Participação, corrobora esta prerrogativa constitucional da Corte de Contas, em seu art.
5°, caput, nos seguintes termos:
.

1 \\min-lmr_482\zarquivo\voto1998\92843198.doc
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5 °, caput, nos seguintes termos:
'Art. 5 0 - O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos Fundos
de Participação e acompanhará, junto aos órgãos competentes da União, a classificação das receitas que
lhes dão origem.'
De igual forma, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, de n° 8.443/92, no capítulo
relativo à natureza e competência da Corte determina em seu art. I° que:
'Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da
Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei:
(-.)
VI- efetuar, observada a legislação pertinente, o cálculo das quotas referentes aos ,fiindos de
participação a que alude o parágrafo único do art. 161 da Constituição Federal, fiscalizando a entrega
dos respectivos recursos.'
A Constituição Federal em seu art. 159, fl. 129, determina que a União entregará, do produto
da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, quarenta e sete por cento da seguinte forma:
vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal - FPE;
vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM;
três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os
planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; e
do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e
ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE

•

•

Consoante as disposições contidas no § 2° do art. 2° da Lei Complementar n°62, de 28.12.89,
fls. 139/142, os critérios de rateio a vigorarem a partir de 1992, seriam fixados em lei específica, com
base na apuração do Censo de 1990, ficando assente no § 3", do mesmo artigo, que os coeficientes do
FPE constantes do seu anexo único continuariam em vigor até que fossem definidos os critérios aludidos
no mencionado § 2°.
Assim, ante a ausência da fixação desses critérios, os recursos desse Fundo são distribuídos
aos 26 Estados e Distrito Federal de acordo com os coeficientes fixados no anexo único da Lei
Complementar n° 62/89, não cabendo, portanto, a esta Corte efetuar qualquer cálculo para apuração
desses coeficientes.

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
MUNICÍPIOS DO INTERIOR
O assunto está atualmente disciplinado na Lei Complementar n° 91/97, fl. 143, notadamente
em seus arts. I' e 2°, da seguinte maneira:
'Art. 1° Fica atribuído aos Municípios, exceto os de Capital, coeficiente individual no Fundo
de Participação dos Municípios - FPM, segundo seu número de habitantes, conforme estabelecido no §
2" do art. 91 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 1.881,
de 27 de agosto de 1981'.
§ I° Para os efeitos deste artigo, consideram-se os Municípios regularmente instalados,
fazendo-se a revisão de suas quotas anualmente, com base nos dados oficiais de população produzidos
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos termos do § 2° do art. 102 da
2 . \\min-Imr_482 \zarquivo \ voto1998 \ 92843198.doc

- 19 -

santo
T.xa o f.xe ato*

e: (
kbpN-rj

4, leo
se,Got

Tribunal de Contas da União

TC-928 431/98-3

Lei n°8.443, de 16 de julho de 1992.
§ 2° Ficam mantidos, a partir do exercício de 1998, os coeficientes do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM atribuídos em 1997 aos Municípios que apresentarem redução de seus coeficientes
pela aplicação do disposto no caput deste artigo.
Art. 2°A partir de 1° de janeiro de 1999, os ganhos adicionais em cada exercício, decorrentes
do disposto no § 20 do art. I° desta Lei Complementar, terão aplicação de redutor financeiro para
redistribuição automática aos demais participantes do Fundo de Participação dos Municípios - FPM,
na forma do que dispõe o § 2° do art. 91 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966, com a redação dada
pelo Decreto-lei n° 1.881, de 27 de agosto de 1981.
§ 100 redutor financeiro a que se refere o caput deste artigo será de:
1- vinte por cento no exercício de 1999;
- quarenta por cento no exercício de 2000;
III - sessenta por cento no exercício de 2001;
IV - oitenta por cento no exercício de 2002.
§ 2" A partir de de janeiro de 2003, os Municípios a que se refere o § 2° do art. I° desta
Lei Complementar terão seus coeficientes individuais no Fundo de Participação dos Municípios - FPM
fixados em conformidade com o que dispõe o caput do artigo anterior.'
Com efeito, a norma complementar consagra como único critério para a distribuição dos
recursos do "TM a população do Município, prevendo a outorga de coeficiente individual de participação
com base na tabela de faixa de habitantes de que trata o § 2', do art. 91, da Lei n° 5.172/66, fls. 131/135,
com a redação dada pelo art. 1° do Decreto-lei no 1.881/81, j7. 136, sem qualquer reajuste.
De igual modo, estatui que, para efeito do FPM, somente são considerados os Municípios
regularmente instalados, sendo procedida a revisão anual das quotas com base em dados oficiais da
Fundação IBGE.
Já o § 2' do art. I' garante a cada unidade municipal, a partir do exercício de 1998, no
mínimo, o coeficiente atribuído no exercício de 1997, sendo o ganho adicional verificado sujeito a redutor
financeiro.
Ante tal situação, e de posse dos dados populacionais remetidos pela Fundação IBGE em
26.10.1998 e recebidos nesta Corte em 30 seguinte, atribuímos a cada Município um coeficiente
preliminar para 1999, com fundamento na Tabela de faixa de habitantes referida no item 10 supra.
Em seguida, cotejamos o coeficiente preliminar apurado com aquele que vigorou no ano de
1997, mantendo esse último somente para aqueles municípios que apresentaram redução em suas
participações, e efetivando-o como definitivo para aquelas comunas que revelaram situação igual ou
superior a registrada em 1997, como exemplificamos a seguir:
COEFICIENTE EM 1997

COEFICIENTE PRELIMINAR EM 1999

0,6
1,0
1,4

0,8
1,0
1,2

COEFICIENTE DEFINITIVO
PARA 1999
0,8
1,0
1,4

Conforme o último exemplo dado, o ganho adicional registrado entre o coeficiente 1,4 (um
vírgula quatro) e o coeficiente 1,2 (um vírgula dois) de 0,2 (zero vírgula dois) está sujeito a redutor
financeiro de 20% (vinte por cento) no exercício ck 1999, na forma do inciso Ido § 1° do art. 2' da citada
LC n" 91/97.
Assim sendo, e com vistas a subsidiar o Banco do Brasil S/A, responsável pela distribuição
dos recursos dos Fundos de Participação, nos cálculos a serem realizados, destacamos, em anexo
especifico, no caso o Anexo VIII do anteprojeto anexo, por unidade da federação, todos aqueles
municípios amparados pelo § 2° do art. 1° da multicitada LC n°91/97, indicando a diferença verificada
entre o coeficiente preliminar de 1999 e o coeficiente de 1997, agora mantido.
É importante frisar que, sem prejuízo dessa providência, também apontamos no anexo relativo
17.
aos Municípios do Interior todas aquelas Prefeituras amparadas na forma do item antecedente.
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A Fundação IBGE estimou a população brasileira, incluindo capitais e interior, em
18.
161.790.311 habitantes, data de referência em 01.07.98, existindo somente seis (6) Municípios com
menos de 1.000 habitantes, como demonstrado:
MUNICIPIO

_

ESTADO

POPULAÇÃO

TO
SP
GO
MG
SP
TO

987
966
855
829
779
724

CHAPADA DE AREIA
NOVA CASTILHO
ANHANGUERA
SERRA DA SAUDADE
BORÁ
OLIVEIRA DE FÁTIMA

Os municípios a seguir discriminados tiveram alterações em seus topônimos, em relação ao
19.
arquivo enviado no ano de 1998, conforme informações complementares de fl. 125 da lavra da Fundação
IBGE:
TOPÔNIMO ANTERIOR

SIGL4 DA UF

MA
MG
MG
PB
PB
PB
PI
RS
RJ
RO
SC
SP
SP
TO

LAGOA DOS RODRIGUES
PIU
PONTE CHIQUE
PEDRO RÉGIO
SÃO BENTO DE POMBAL
TACIMA
CAPITÃO GERVÁSIO DE
OLIVEIRA
PÂNTANO GRANDE
ARMAÇÃO DE BÚZIOS
JAMARI
SÃO MIGUEL D 'OESTE
MOJI-GUAÇU
SANTO ANTÔNIO DO
ARACANGUA
MOSQUITO

TOPÔNIMO ATUAL

LAGO DO RODRIGUES
PIUMII
PONTO CHIQUE
PEDRO RÉGIS
SÃO BENTINHO
CAMPO DE SANTANA
CAPITÃO GERVÁSIO
OLIVEIRA
PANTAN() GRANDE
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
lTAPUÃ DO OESTE
SÃO MIGUEL DO OESTE
MOGI-GUAÇU
SANTO ANTONIO DO
ARA CANGU
PALMEIRAS DO
TOCANTINS

Por fim, entendemos importante esclarecer que o anteprojeto em apreço já contempla as
alterações populacionais relativas aos Municípios de Bonito e Cortês, ambos do Estado de Pernambuco,
comunicadas à Corte pelo Oficio n° 498/PR, de 11.11.98, da Fundação IBGE, fl. 153, juntado aos autos
por despacho da mesma data do Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator, 154.
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
MUNICÍPIOS DA RESERVA
No caso específico dos municípios participantes da Reserva, merece especial atenção o
contido no art. 3° da LC n°91/97, in verbis:
'Art. 3 0 Os MUnidpiOS que se enquadrarem no coeficiente três inteiros e oito décimos passam,
a partir de I' de janeiro de 1999, a participar da Reserva do Fundo de Participação dos Municípios FPM, prevista no art. 2° do Decreto-lei n° 1.881, de 27 de agosto de 1981.
§ 1° Aos Municípios que se enquadrarem nos coeficientes três inteiros e oito décimos e quatro
no Fundo de Participação dos Municípios - FPM será atribuído coeficiente de participação conforme
estabelecido no parágrafo único do art. 3' do Decreto-lei n°1.881, de 27 de agosto de 1981.
§ 20 Aplica-se aos Municípios participantes da Reserva de que trata o caput deste artigo o
4 \\min-lmr_482\2arquivo\voto1998\92843198.doc
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disposto no § 2° do art. 1°e no art. 2° desta Lei Complementar'.
A Reserva em questão foi criada pelo art. 2° do Decreto-lei n° 1.881/81 e destinada,
inicialmente, aos Municípios que se enquadrem no coeficiente individual de participação 4,0 (quatro),
conforme definido no art. 91 da Lei n°5.172/66, com a redação alterada pelo Ato Complementar n°35,
de 28.02.67, sendo estendida àqueles possuidores do coeficiente 3,8 (três vírgula oito), a partir de 1999.
A referida Reserva é constituída por 4% (quatro por cento) dos recursos resultantes do
disposto no item II do art. 91 da Lei n°5.172/66, na redação do Ato Complementar n° 35/67, sendo sua
distribuição efetuada proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do
produto do fator representativo da população pelo fator representativo do inverso da rendaper capita
do respectivo Estado.
Releva notar, também, que, a partir do exercício de 1998, a cada unidade municipal
participante da Reserva garantiu-se, consoante o § 2' do art. 3° da LC n° 91/97, no mínimo, o mesmo
coeficiente atribuído no exercício de 1997, sendo o ganho adicional igualmente sujeito a redutor
financeiro.
Como noticiado no item 22, os Municípios enquadrados no coeficiente 3,8 (três vírgula oito)
25.
passam a participar da Reserva, a partir de 1999, por força do contido nocaput do art. 3' da LC n°
91/97.
Assim, os Municípios de Camaçari - BA, Sobral - CE, Cachoeiro de Itapemirirn - ES,
Rondonópolis - MT, Cabo de Santo Agostinho - PE, São José - SC e Itapevi - SP foram incluídos na
Reserva para o ano vindouro, pois registraram populações na faixa de 142.633 a 156.216 habitantes nas
relações remetidas pela Fundação IBGE, sendo portanto legítimos detentores do coeficiente 3,8.
Por sua vez, os Municípios de Linhares ES, Teófilo Otoni - MG, Camaragibe -- PE e
Teresópolis - RI, apesar de consignarem populações inferiores a 142.633 habitantes para o próximo ano,
também estão incluídos na Reserva por terem ocupado o coeficiente 3,8 (três vírgula oito) em 1997, ora
conservado para 1999 pelas disposições contidas no § 2° do art. 1° c/c ocaput do art. 3° da LC n° 91/97.
Outrossim, permanecem na Reserva os Municípios de Luziânia - GO, Caxias - MA, Altamira
98.
- PA, Itaituba - PA, Lages - SC e São Caetano do Sul - SP ocupantes do coeficiente 4,0 (quatro) em 1997
e que agora possuem, segundo a Fundação IBGE, populações inferiores a 142.633 habitantes, limite
mínimo para enquadramento no coeficiente 3,8.
Às fls. 150/152 apresentamos a evolução do número de participantes da Reserva e da soma
29.
de coeficientes nos exercícios de 1997 a 1999, assim sintetizada:
EXERCÍCIO

N° MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

1997
1998
1999

110
120
131

SOMA DOS
COEFICIENTES

231,80
249,30
278,50

Registre-se, ainda, que, os Municípios de Nova Iguaçu - RJ e Santo André - SP, detentores
do coeficiente 4,0 (quatro), apresentaram redução no coeficiente calculado na própria Reserva,
permanecendo, no entanto, com aqueles empregados no ano de 1997, conforme o disposto no § 2' do art.
1' c/c o § 2' do art. 3' da LC n° 91/97.
Destarte, na forma do previsto no art. 2' da multicitada LC n° 91/97, os Municípios
mencionados nos itens 27, 28 e 30 desta Instrução estão sujeitos a redutor financeiro de 20% (vinte por
cento) no exercício de 1999 pelos ganhos adicionais apurados, conforme destacamos no Anexo VII do
anteprojeto de Decisão Normativa anexo.
A planilha de f7s. 147/149 evidencia os cálculos efetuados, sendo que, semelhantemente ao
procedimento aplicado aos Municípios do Interior, calculamos inicialmente um coeficiente preliminar
de cada Município para 1999, o qual foi posteriormente confrontado com aquele utilizado no ano de
1997, mantendo esse último somente para aqueles municípios que apresentaram redução em suas
participações, no caso, Nova Iguaçu - RI e Santo André - SP.
5 . \\min-Imr_482 \zarquivo \voto I 998 \ 92843198.doc

- 22 -

c,. &nue
;551'
alou . • 40 ?ielgtla
v 5,00-00

Tribunal de Contas da União

TC-928.431/98-3

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
MUNICÍPIOS DAS CAPITAIS
Conforme dispõe o caput do art. 91 da Lei n° 5.172/66, na redação do Ato Complementar n°
35, de 28.02.1967, publicado no DOU da mesma data, do Fundo de Participação dos Municípios a que
se refere o art. 86, são atribuídos 10 % (dez por cento) aos Municípios das Capitais dos Estados,
proporcionalmente a uni coeficiente individual de participação, resultante do produto do fator
representativo da população, isto é, o percentual da população de cada Município em relação à do
Conjunto das Capitais, pelo fator representativo do inverso da rendaper capita do respectivo Estado.
A Lei Complementar no 91/97 tratou desta categoria de municípios em seu art. 4°, nos
seguintes termos:
'Art. 4° Aos Municípios das Capitais dos Estados, inclusive a Capital Federal, será atribuído
coeficiente individual de participação conforme estabelecido no ,55. 1° do art. 91 da Lei n°5.172, de 25 de
outubro de 1966.
Parágrafo único. Aplica-se aos Municípios de que trata o caput o disposto no sç 2' do art. 1°c no art. 2'
desta Lei Complementar'.
Isto posto, verificamos que a aludida LC, além de ratificar os critérios definidos no Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66), também assegura aos Municípios das Capitais, a partir do
exercício de 1998, no mínimo, o mesmo coeficiente atribuído no exercício de 1997, sendo o ganho
adicional igualmente sujeito a redutor financeiro.
Diante disso, efetuamos o cálculo preliminar da participação das Capitais para o ano de
1999, conforme planilha de fl. 144.
Os coeficientes apurados foram então comparados com aqueles fixados para 1997, sendo
estes mantidos para as cidades de Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Porto Alegre e Salvador, à
semelhança do ocorrido no ano de 1998, nos termos do previsto no sÇ 2' do art. 1° c/c o parágrafo único
do art. 4' da LC n°91/97, estando o ganho adicional sujeito a redutor financeiro indicado no Anexo VI
do anteprojeto de Decisão Normativa apenso.
O demonstrativo de fl. 145 apresenta os coeficientes utilizados em 1997 em confronto com
os coeficientes apurados preliminarmente para 1999, além dos coeficientes definitivos que vigorarão para
o próximo exercício.
Já a evolução dos coeficientes das Capitais nos exercícios de 1997 a 1999 está evidenciada
39.
no quadro de fl. 146.

FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO DO NORTE, NORDESTE E CENTROOESTE
Estão previstos na alínea c, inciso I, do art. 159 da Constituição e foram regulamentados pela
40.
Lei n° 7.827, de 27.09.89, fls. 137/138, sendo seus percentuais de rateio nela fixados, na seguinte forma:
0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte;
1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) para o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste; e
0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.

FUNDO DE COMPENSAÇÃO PELAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
41. Os coeficientes de participação dos Estados e do Distrito Federal fixados para o ano de 1999,
calculados com base nas disposições contidas nas Leis Complementares n's 61, de 26.12.89, e 65, de
15.04.91, são os constantes da Decisão Normativa TCU n° 21, de 10.08.98, publicada no DOU de 18
seguinte.
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Ante todo o exposto, preparamos o anteprojeto de Decisão Normativa em anexo, que cuida
dos coeficientes dos Fundos de Participação previstos no artigo 159, inciso I, alíneas a, b e c da
Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições do Código Tributário Nacional e
legislação pertinente, para vigorar no exercício de 1999, com os seguintes anexos:
Anexo I - Percentuais dos Fundos Constitucionais;
Anexo II - Coeficientes de Participação dos Estados e do Distrito Federal no FPE;
Anexo III - Coeficientes de Participação dos Municípios das Capitais;
Anexo IV - Coeficientes de Participação dos Municípios de coeficientes 3.8 e 4.0, na Reserva do FPM
criada pelo Decreto-lei n° 1.881/81;
••

•

Anexo V - Coeficientes ck Participação dos Municípios do interior no FPM, número de Municípios
por Estado, Tabela de Coeficientes utilizada e percentuais de participação dos Estados no total a
distribuir;
Anexo VI- Municípios das Capitais com ganho adicional sujeito a redutor financeiro;
Anexo VII - Municípios de coeficientes 3.8 e 4.0, participantes da Reserva do FPM criada pelo
Decreto-lei n° 1.881/81, com ganho adicional sujeito a redutor financeiro;
Anexo VIII - Municípios do interior com ganho adicional sujeito a redutor .financeiro.
Assim, expendidas as informações pertinentes, submetemos a matéria ao elevado descortino
do Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator, LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA."
VOTO

Em primeiro lugar, faz-se necessário prestar meus elogios ao excelente trabalho desenvolvido
pela Secretaria de Contas do Governo e Transferências Constitucionais, sob o comando do Dr. Carlos Nivan
Maia.
A matéria objeto dos presentes autos, consubstanciada em Projeto de Decisão Normativa,
dispõe sobre a aprovação, para o exercício de 1999, dos coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas
para distribuição dos recursos previstos no art. 159, inciso 1, alíneas "a", "b" e "c" da Constituição Federal e
da Reserva instituída pelo Decreto-lei n 2 1.881/81.
Tal atribuição conferida a esta Corte de Contas deriva de competência constitucional e legal,
devendo o TCU, para tanto, fixar os coeficientes individuais de participação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM, para vigorarem no exercício subseqüente (CF., art. 161, parágrafo único;
Lei Complementar n 2 62/89, art. 5 2; Lei n2 8.443/92, art. 1 2, inciso VI e Lei Complementar n 2 91/97, arts. 1 2
e 22).
Contudo, vale ressaltar que cabe exclusivamente à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE ou entidade congênere, conforme o art. 102 da Lei n 2 8.443/92, a publicação no Diário
Oficial da União da relação das populações por Estados e Municípios, observando-se que qualquer reclamação
dos possíveis interessados deverá ser apresentada à Fundação IBGE, que decidirá conclusivamente.
Por força do disposto no art. 244 do Regimento Interno/TCU, a fixação dos coeficientes, no
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âmbito deste Tribunal, deve ocorrer até o último dia útil de cada exercício.
Além dessas competências legais e regimentais conferidas ao Tribunal, faz-se necessário,
também, evidenciar o papel didático-pedagógico desempenhado por este Pretório, por intermédio de sua
Secretaria de Contas do Governo e Transferências Constitucionais, quando da realização de palestras em
vários Estados da Federação, voltadas, principalmente, para o esclarecimento de dúvidas de prefeitos
municipais, relacionadas com esta nobre atribuição de fixação dos coeficientes supramencionados.
Este tipo de atividade provavelmente deva se tornar mais freqüente nos meses vindouros devido
fundamentalmente a dois fatos relevantes, discriminados a seguir, implementados pela Lei Complementar n 2
91/97, os quais passarão a viger a partir do próximo ano:
0
"7.1 Art. 20 A partir de 1 de janeiro de 1999, os ganhos adicionais em cada exercício, decorrentes do
disposto no § 20 do art. I° desta Lei Complementar, terão aplicação de redutor financeiro para
redistribuição automática aos demais participantes do Fundo de Participação dos Municípios - FPM,
na forma do que di.spõe o § 2° do art. 91 da Lei 11 ° 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a redação dada
pelo Decreto-lei n° 1.881, de 27 de agosto de 1981.
§ I" O redutor financeiro a que se refere o caput deste artigo será de:
I - vinte por cento no exercício de 1999;
II - quarenta por cento no exercício de 2000;
III - sessenta por cento no exercício de 2001;
IV - oitenta por cento no exercício de 2002.
0
§ 2 0 A partir de 1 de janeiro de 2003, os Municípios a que se refere o § 20 do art. 1 0 desta
Lei Complementar terão seus coeficientes individuais no Fundo de Participação dos Municípios - FPM
fixados em conformidade com o que di.spõe o caput do artigo anterior."
7 .1.1. Com a referida Lei o coeficiente individual do Fundo de Participação dos Municípios fica
atribuído às Municipalidades segundo seu número de habitantes (Art. 1 2 ) e ficam mantidos, a partir do
exercício de 1998, os mesmos coeficientes de 1997 às localidades municipais que apresentarem redução de seus
índices (§ 2 2 ). A intenção do legislador com essa medida é não impactar o orçamento municipal durante o
exercício de 1998, só o fazendo, de forma gradativa a partir do exercício de 1999, por intermédio do
estabelecimento do redutor financeiro mencionado no § 1 2 acima;
7.2. "A ri. 3 0 Os Municípios que se enquadrarem no coeficiente três inteiros e oito décimos
passam, a partir de 1° de janeiro de 1999, a participar da Reserva do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM, prevista no art. 2° do Decreto-lei n°1.881, de 27 de agosto de 1981.
§ 1° Aos Municípios que se enquadrarem nos coeficientes três inteiros e oito décimos e quatro
no Fundo de Participação dos Municípios - FP11/1 será atribuído coeficiente de participação conforme
estabelecido no parágrafo único do art. 3° do Decreto-lei n° 1.881, de 27 de agosto de 1981.
§ 2' Aplica-se aos Municípios participantes da Reserva de que trata o caput deste artigo o
disposto no § 2" do art. 1° e no art. 2° desta Lei Complementar".
7 .2.1. Essa alteração do coeficiente, patrocinada pela LC n 2 91/97, fez com que dentre os
131 municípios beneficiados, aqueles enquadrados no coeficiente de 3,8 pela primeira vez pudessem participar
da Reserva do FPM, prevista no art. r do Decreto-lei n 2 1881, de 27 de agosto de 1981. É importante frizar,
também, que a partir do exercício de 1998, a cada unidade municipal participante da Reserva garantiu-se,
consoante o § 2 2 do art. 3 2 da LC n2 91/97, no mínimo, o mesmo coeficiente atribuído no exercício de 1997,
sendo o ganho adicional igualmente sujeito a redutor.
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Por último, considerando a urgência de aprovação da matéria, tendo em vista que os
8.
coeficientes dos Fundos de Participação devem ser fixados por este Tribunal "até o último dia útil de cada
exercício", para vigorarem no exercício subsequente, ex-vi do disposto no art. 244 do Regimento
Interno/TCU, proponho, com fulcro no art. 269 do RI, que este Egrégio Plenário dispense, excepcionalmente,
os prazos regimentais de tramitação do presente Projeto de Decisão Normativa.
Destarte, acompanho o posicionamento esposado pelo Titular da Secretaria de Contas do
Governo e Transferências Constitucionais - SECON e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto à deliberação deste Colendo Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 25 de novembro de 1998

LINCOL
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DECISÃO N2 82 1/98 - TCU - PLENÁRIO
1. Processo n2 : TC-928.431/98-3.
2. Classe de Assunto: VII - Projeto de Decisão Normativa que dispõe sobre a aprovação, para o exercício de
1999, dos coeficientes dos Fundos de Participação previstos no artigo 159, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" da
Constituição Federal.
3. Interessados: Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros.
4. Entidade: Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros.
5. Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Contas do Governo e Transferências Constitucionais - SECON.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1 2, inciso
VI, da Lei n2 8.443, de 16 de julho de 1992 e no art. 269 do seu Regimento Interno do TCU, aprovado pela
Resolução Administrativa n 2 15, de 15 de junho de 1993, DECIDE:
8.1. aprovar a dispensa dos prazos regimentais de tramitação do presente Projeto de Decisão Normativa
que fixa, para o exercício de 1999, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para distribuição
dos recursos dos Fundos de Participação previstos no art. 159, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" da Constituição
Federal e da Reserva instituída pelo Decreto-lei n 2 1.881, de 27 de agosto de 1981;
8.2. encaminhar cópia do inteiro teor desta Decisão e da Decisão Normativa ora aprovada, bem como
do Relatório e do Parecer que as fundamentam:
I - aos Excelentíssimos Senhores Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a titulo
de contribuição;
II - ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento, para fins de supervisão;
III - ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, para fins de conhecimento; e
IV - ao Ilustríssimo Senhor Presidente do Banco do Brasil S.A., para fins de conhecimento.
9. Ata n° 47/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 25/11/1998 —Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha (Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

LHÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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ANEXO II DA ATA N° 47, DE 25-11-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios, Votos e Proposta de Decisão, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como
Decisões de nos 810 a 820, proferidas pelo Tribunal Pleno em 25 de novembro de 1998, e Acórdãos
n's 176 a 179, aprovados nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento
Interno, artigos 19, 20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e
VI, 84 a 86)
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe I - Plenário
TC- 400.097/94-O
Natureza: Recurso de Revisão em Processo de Prestação de Contas
relativa aos recursos recebidos do Fundo Especial, exercício de
1992, da Prefeitura Municipal de Paranaiba/MS.
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Ementa: Recurso de revisão interposto pelo Ministério Público
contra a deliberação da 2a Câmara, prolatada na Sessão de
13/07/95, mediante a Relação n° 29/95 (Ata n° 24/95), que julgou
regular com ressalva a Prestação de Contas relativa aos recursos
recebidos do Fundo Especial, exercício de 1992, da Prefeitura
Municipal de Paranaiba/MS. Recurso conhecido. Citação do
responsável.

•

Adoto como meu relatório a bem lançada instrução do Analista Ricardo Luiz Rocha Cubas,
cujas conclusões foram acolhidas pelo Sr. Secretário da 10a SECEX:
"Trata-se de Recurso de Revisão (fl. 01) interposto pelo representante do Ministério Público, Dr.
Jatir Batista da Cunha, Procurador-Geral em exercício, para que as contas da Prefeitura de
Paranaíba/MS, exercício de 1992, referentes aos recursos dos royalties de petróleo - julgadas regulares
com ressalva pela 2 Câmara deste Tribunal, Sessão de 13.07.95, Relação n.° 29/95 (Ata n.° 24/95) sejam reabertas em face de superveniência de fatos novos que podem influenciar no mérito das mesmas.
2. HISTÓRICO
O Ex-Prefeito de Paranaíba/MS, Sr. Daladier Agi, em 04 de maio de 1993, apresentou
documento referente a movimentação dos recursos no Fundo Especial de que trata a Lei 7.525/86 (fls.
01/02 do volume principal), exercício de 1992. Afirma o responsável que os referidos recursos foram
aplicados no abastecimento de água, em favor da empresa CONPER - POÇOS ARTESIANOS E
CONSTRUÇÕES LTDA.

•

Saneado o processo quanto à exatidão dos valores recebidos e aplicados, as contas em questão
foram julgadas regulares com ressalva, com a determinação para que a prefeitura utilizasse
integralmente os recursos recebidos a fim de que fosse evitada a perda do poder aquisitivo dos mesmos,
tudo conforme o acórdão ora recorrido.
No período de 13.03 . a 18.03.95 foi realizada, pela Secretaria de Controle Externo no Estado do
Mato Grosso do Sul, auditoria sobre a aplicação dos recursos em questão (TC n.° 400.036/95-9,
anexo). A equipe de auditoria constatou a existência de despesas incompatíveis (quadro demonstrativo
à fl. 02 do TC n° 400.036/95-9) com a informação apresentada pelo Sr. Daladier Agi em sua prestação
de contas. Além disso, a documentação relativa a essas despesas não foi localizada, constando naqueles
autos cópias dos cheques emitidos.
O Sr. Daladier Agi foi notificado por edital (fl. 68 do TC n° 400.036/95-9) para que esclarecesse
a respeito da ausência dos documentos comprobatórios das despesas efetuadas fora das finalidades
previstas no art. 7 0 da Lei 7.525/86, exercício 1992. O indigitado senhor não apresentou as informações
solicitadas no prazo estipulado. Assim sendo, a unidade técnica propôs a conversão do processo em
tomada de contas especial e aplicação de multa (fls. 70/71 do mesmo TC retrocitado).
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Em 28 de agosto de 1996, mediante o Acórdão n° 133/96 - TCU- Plenário (Ata n.° 34/96 - TC n°
400.036/95-9), tendo em vista que as contas já haviam sido julgadas, foi determinado :
"...d) juntar os presentes autos às contas de royalties da PM de Paranaíba/MS, relativas ao
exercício de 1992, encaminhando-as, em seguida, ao Ministério Público junto ao Tribunal, para que
examine a conveniência e oportunidade de serem as mesmas reabertas, ante as novas provas
produzidas nestes autos de que os recursos foram aplicados em desacordo com o art. 7°, da Lei
7.525/86, além de não terem sido localizados os documentos comprobatórios das despesas;..."
Em 30 de junho de 1997, o MP/TCU interpôs o presente recurso de forma a que as contas da
Prefeitura de Paranaíba/MS - referentes ao pagamento de royalties de petróleo, exercício de 1992 sejam reabertas e que, na mesma assentada, seja citado o Sr. Daladier Agi, para apresentar defesa ou
recolher a importância de Cz$ 7.138.863,10, recebida a título de royalties, devidamente corrigido.
ADMISSIBILIDADE

Ministério Público interpõe o presente recurso com fulcro no art. 35, III da Lei 8.443/92, qual
seja, superveniência de documento novo com eficácia sobre a prova produzida.
Nos autos do TC n.° 400.036/95-9 existem elementos novos que tem eficácia sobre o mérito do
julgamento das contas da Prefeitura de Paranaíba/MS, exercício de 1992, conforme veremos adiante na
análise de mérito, haja vista que, pela leitura do relatório e voto do Ministro-Relator no julgamento das
contas em questão, inexistem apontamentos referentes às irregularidades relatadas naquele TC,
tampouco cópias parciais de peças daqueles autos.
Nestes termos, acolhemos o presente recurso, por estar plenamente observado o disposto na Lei
8.443/92, art. 35, III, e pelo fato do mesmo ser tempestivo (pois está dentro do prazo legal qüinqüenal)
e, finalmente, por ter sido interposto pela primeira vez.
O

Do RECURSO DE REVISÃO

ALEGA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Mediante o Acórdão-TCU-Plenário n.° 133/96 - Ata n° 34/96, foi determinado ao Parquet, junto
a este Tribunal, a análise da conveniência e oportunidade de propositura da reaberturas das contas da
Prefeitura de Paranaíba/MS, referentes ao pagamento de royalties de petróleo, exercício de 1992.
As ocorrências constatadas nos autos do TC n.° 400.036/95-9 - de que os recursos em questão
não teriam sido aplicados em abastecimento e tratamento de água e de que não foram localizados os
documentos comprobatórios das respectivas despesas - podem repercutir no mérito das contas.
Assim sendo, requer que sejam reabertas as contas e que seja promovida a citação do Sr. Daladier
Agi, para apresentar defesa ou recolher a importância de Cz$ 7.138.863.10, acrescidas dos encargos
legais calculados a partir da data de recebimento de cada parcela, conforme extratos de fls. 26/37 do
volume principal, até a data do efetivo recolhimento.
Do EXAME DE MÉRITO
ESCOPO DA ANÁLISE

5.1

Preliminarmente, convém delimitar a abrangência da análise da presente peça

recursal.
O recurso de revisão, ora interposto, tem o fito de reabrir as contas da Prefeitura de Paranaíba,
exercício de 1992. Para que as contas sejam reanalisadas - a luz dos novos fatos e das demais
providências necessárias a essa análise - como diligências, audiência ou citação do responsável - deve-se
tornar primeiramente insubsistente o acórdão recorrido, sob pena de se verificar ocorrência de
preclusão lógica de qualquer ato posterior incompatível com o mesmo.
Para melhor definir o escopo da presente análise, transcrevemos a instrução do Diretor desta
divisão, Sr. Cristiano Rondom P. de Albuquerque, no bojo do TC n°016.560/91-4, in verbis :
3. O adequado processamento do Recurso em apreço reclama o trato de questão, ao nosso ver,
de relevância preliminar. Trata-se da demarcação da real competência desta Secretaria, no que
concerne à análise de recursos desta natureza.
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Ante disposições legais e regimentais, o MP/TCU goza da prerrogativa de interpor o Recurso
de Revisão, contra Decisões definitivas proferidas nesta Corte, ensejando, assim, em processos de
contas, a reabertura delas, unia vez verificada a ocorrência de algum dos pressupostos insertos nos
incisos I, II e III, do art. 35, da Lei n§ 8.443/92.
Se estabelecido paralelo entre o Recurso de Revisão e a Ação Rescisória - essa estranha ao
processo administrativo - vem se reconhecendo, naquela modalidade recursal, acentuada função
rescindente do Decisum atacado, porquanto o fim colimado com sua interposição é a reapreciação do
processo à luz da ocorrência de qualquer de seus pressupostos. Em assim sendo, pode-se concluir que
a competência desta Secretaria exaure-se com a deliberação que acolher, ou não, o pedido de
reabertura das contas.
Nessa ordem de idéias, tem se verificado que, em sua maior parte, os Recursos de Revisão
interpostos pelo MP/TCU têm função meramente rescindente do julgado, sem que se formule pedido
substitutivo à matéria já decidida. Assim, reabertas as contas, provido está o Recurso e finda é a
atuação da 10; SECEX no feito. O reinicio da instrução, e a prática das demais atividades
processuais conducentes ao novo desate de mérito que sobrevenha ao processo, parece-nos, s.m.j.,
afetos à competência da Secretaria incumbida da instrução original da matéria.
É de ressaltar-se que essa questão ainda não logrou ser dirimida no âmbito desta Corte.
Encontra-se em fase de estudo Projeto de Resolução proposto pelo Exmo. Sr. Ministro PAULO
AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA, cuja relatoria foi destinada ao insigne Ministro BENTO JOSÉ
BUGARIIV, visando à modificação do art. 3§ da Resolução n§ 74/96. De acordo com o referido
Projeto, em caso similar ao que ora se nos apresenta, a atuação da 10', SECEX no processo cingir-seia à análise do cabimento da rescisão do julgado, cabendo a retomada da instrução à unidade técnica
que nele, originalmente, atuou.
Frise-se, ainda, por pertinente, que a moldura procedimental conferida ao Recurso de
Revisão interposto pelo MP/TCU, decorre, sobretudo, da não contemplação da oportunidade de
oferta de contra-razões, nas normas processuais desta Corte. Nesses casos, sua ausência poderia
comprometer a efetividade das garantias previstas em favor da ampla defesa, já que torna factível a
violação de situações jurídicas de TERCEIROS, que poderão ter contra si a revisão de UM julgado
anteriormente favorável, sem, ao menos, ter-lhes sido garantido o direito de serem ouvidos.
Após essas considerações, passando à admissibilidade do Recurso, registre-se que esta
Secretaria vem se alinhando à tese sustentada pelo insigne Ministro ADHEIVIAR PALADINI GHISI,
quando na relatoria do TC - 474.071/93-6 (Ata n§ 24/97 - Plenário), aonde deixou assente que, para
o conhecimento do recurso de revisão, basta o recorrente demonstrar a adequação formal entre os
fundamentos de fato do pedido e a letra dos incisos do art. 35 da Lei n§ 8.443/92.
Constam da instrução recursal os seguintes documentos : o volume principal dos autos em
epígrafe e os autos do TC n.° 400.097/97-0.
Enfim, o escopo da análise tem o fito único da reabertura das contas, com a conseqüente
insubsistência do acórdão recorrido. Ao final, em adendo, sugerirar-se-á o encaminhamento dos autos
ao Gabinete do Relator original do feito, Ministro Fernando Gonçalves, para que se promova a citação
do responsável nos termos propostos pelo MP/TCU e a instrução ulterior do processo.
ANÁLISE

Da análise comparativa entre os dados constantes da prestação de contas da
5.2
Prefeitura de Paranaíba, exercício de 1992, e os da auditoria, realizada por este Tribunal sobre o
período em questão, sobressai a constatação, de fato, que o responsável prestou informação inverídica.
Informa o responsável, na prestação de contas, que : "...Tais mansos foram aplicados no abastecimento de água
no povoado denominado 'Entroncamento', confoime Ordem de Pagamento n° 6186/92, de 07.08.92, a favor de CONPER POÇOS ARIESIANOS E CONSIRUÇÕES LTDA..", consta da mesma, sob a rubrica de despesa 'ABASTECIMENTO E
TRATAMENTO DE ÁGUA', a quantia de Cr$ 5.978.929,00, retificada posteriormente para
Cr$5.679.000,00 (cinco milhões e seiscentos e setenta e nove mil cruzeiros). No entanto, os dados
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constantes da auditoria expressam o valor do cheque, emitido para a empresa em questão, da ordem de
Cr$2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros). Diferença, portanto, de ordem superior a 130 % (cento e
trinta porcento). Há, portanto, fortes indícios de irregularidades praticadas pelo indigitado ex-Prefeito.
Verifica-se, também, que os haveres, correspondentes à referida diferença, indicam gastos com
outras despesas que não os permitidos pelo §3° do art. 27 da Lei 2.004/53, com redação dada pelo art.
7° da Lei 7.525/86.
Além disso, a equipe não localizou os comprovantes das despesas abaixo listadas, todas
correspondentes aos valores depositados na conta corrente n.° 9.728-4, Agência do Banco do Brasil
SIA em ParanaíbalMS. conta m aue haviam sido depositados os recursos de ro alties depetróleo:
Favorecido

Data de
Saque

Valor (Cr$)

Cheque

Data de
Emissão

690031

04.02.92

05.02.92

200.000,00

Altamar Calixto Teodoro

690032

08.04.92

10.04.92

200.000,00

Clínica Santa Cecília

690033

08.04.92

10.04.92

218.000,00

Santa Casa de Misericórdia

690034

21.08.92

21.08.92

2.000.000,00

Conper-Poços Artesianos e
Construções Ltda

690035

24.11.92

24.11.92

3.061.000,00

N.° do

P.M. de Paranaíba/MS

5.3 Conclusivamente, constata-se nas contas da Prefeitura de Paranaíba/MS, exercício de 1992, a
ausência dos comprovantes de despesas dos recursos de royalties de petróleo, apresentação de
informações não condizentes com a realidade por parte do responsável e, por fim, a inobservância ao
disposto no §3° do art. 27 da Lei n.° 2.004/53, tudo apontando para a necessidade de reabertura das
presentes contas, com a conseqüente insubsistência do acórdão recorrido, a fim de que se possa
proceder a uma nova análise das mesmas, ante as irregularidades novas constatadas, haja vista que as
mesmas podem afetar o julgamento de mérito das contas, caso não sejam dirimidas a contento pelo
responsável.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

5.4 O MP/TCU, para além do objeto do recurso, propõe a citação do Sr. Daladier Agi. Dessa
forma, a juízo do Relator do presente recurso, poderão os autos ser encaminhados ao Relator original
do feito, Ministro Fernando Gonçalves, para que avalie a necessidade de se realizar-se a citação
aventada na forma abaixo mencionada.
Assim sendo, caso seja acolhida a proposição supra, sugere-se a citação do Sr. Daladier Agi, com
fulcro no art. 12, II da Lei 8.443/92, para que o mesmo apresente alegações de defesa quanto à
ausência dos comprovantes de despesas dos recursos de royalties de petróleo, à apresentação de
informações não condizentes com a realidade e, por fim, quanto ao descumprimento do disposto no §3°
do art. 27 da Lei n.° 2.004/53, com redação dada pelo art. 7° da Lei 7.525/86, ou, que recolha aos
cofres da Prefeitura de Paranaíba/MS as importâncias abaixo transcritas, referentes a recursos recebidos
a título de royalties de petróleo, acrescidas dos encargos legais a partir das respectivas datas de
incidência até a data de efetivo recolhimento:
Valores recebidos (Cr$) Data de recebimento

08 01 92

152 869,15
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185.908,40

11.02.92

222.812,33

12.03.92

275.062,63

09.04.92

224 511,07

11.05.92

366.621,19

11.06.92

464.574,15

13.07.92

612.833,42

11.08.92

760 489,88

23.09.92

987 408,77

14.10.92

1.297.291,19

13.11.92

1.588.480,92

14.12.92

6. Conclusão
Considerando que, na gestão do Sr. Daladier Agi, ex-Prefeito de Paranaíba/MS, referente ao
exercício de 1992 , constatou-se a ausência dos comprovantes de despesas dos recursos de royalties de
petróleo e que o mesmo apresentou informações não condizentes com a realidade e, por fim, ter havido
infringência ao disposto no §3° do art. 27 da Lei n.° 2.004/53, com redação dada pelo art. 7° da Lei
7.525/86, (subitem 5.2)
Considerando que estão presentes nos autos os pressupostos para a reabertura das Contas da
Prefeitura de Paranaíba/MS, referentes ao exercício de 1992, com fulcro no inciso III do art. 35 da Lei
(item 3)
8 443/92,
Considerando a possibilidade de se prosseguir o feito na órbita do Ministro-Relator de origem,
(subitem 5.4)
Considerando, finalmente, que a reabertura das presentes contas deve ensejar a insubsistência do
(subitens 5.1 e 5.3)
acórdão recorrido,
Propomos,
I - conhecer o presente recurso de revisão, para provê-lo com fulcro no artigo 35, III, da Lei
8.443/92, a fim de que sejam reabertas as contas da Prefeitura de Paranaíba/MS, exercício 1992, referentes
a recursos de royalties de petróleo, com o fito de que as mesmas sejam reanalisadas, determinando, por via
de conseqüência, a insubsistência do julgamento das referidas contas proferido pela 2' Câmara deste
Tribunal na Sessão de 13.07.95, Relação n.° 29/95, Ata n.° 24/95.
II - encaminhar os autos ao Gabinete do Ministro Relator Fernando Gonçalves com vistas a que
delibere sobre as providências a serem tomadas para nova instrução do processo de Prestação de
Contas da Prefeitura de Paranaíba/MS, exercício de 1992, sugerindo-se-lhe aquelas alvitradas no
subitem 5.4 da presente' instrução."
É o relatório.
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II- VOTO
Esclareço, inicialmente, aos nobres Pares que trago os presentes autos, nesta oportunidade,
para apreciação do E. Plenário, em razão de pedido de vista formulado pelo Ministro Bento José Bugarin,
nos termos do art. 50 do Regimento Interno e que mantenho o inteiro teor do Relatório e do Voto por
mim proferido naquela oportunidade
II
A auditoria realizada pela SECEX/MS é elucidativa ao apontar divergências entre a
2.
documentação apresentada como prestação de contas dos recursos recebidos do Fundo Especial juntada
aos autos do TC-400.097/94-0, e aquela apresentada pela Equipe de Auditoria no TC-400.036/95-9,
conforme demonstrado pela 10' SECEX na instrução que adotei como meu Relatório.
•

Coloco-me, assim, de acordo com a proposta formulada pela 10' SECEX para que seja
3.
conhecido o Recurso de Revisão interposto pelo Ministério Público, por presentes os requisitos de
admissibilidade consignados no art. 35 da Lei n° 8.443/92.
Peço vênia por discordar, entretanto, da proposta para que se torne insubsistente, desde
logo, o Acórdão recorrido e que em seguida sejam os autos encaminhados ao Gabinete do Ministro
Relator Fernando Gonçalves com vistas a adoção das providências atinentes à nova instrução do
processo, sugerindo-se-lhe seja promovida a citação do responsável.
O rito processual esposado pela 10' Secretaria constitui inovação que não encontra amparo
nos regulamentos e na jurisprudência desta Corte, desatendendo, por isso mesmo, o devido processo legal
e por via de conseqüência, infringindo o princípio constitucional da ampla defesa, como procurarei
demonstrar a seguir.
As deliberações deste Tribunal, de natureza preliminar, terminativa ou definitiva, de que
trata o art. 10 e seus parágrafos da Lei n° 8.443/92, podem ser atacadas mediante a adoção de três
remédios processuais: o recurso de reconsideração, os embargos de declaração e o recurso de revisão,
consoante disciplina o art. 32 dessa mesma Lei. No presente caso, examina-se recurso de revisão
interposto pelo Ministério Público com fulcro no art. 35, inciso III, também dessa norma.
O recurso de revisão, que pode ser interposto uma vez pelo responsável, seus sucessores,
ou pelo Ministério Público junto ao TCU, não possui efeito suspensivo e tem como objetivo imediato
modificar decisões definitivas prolatadas por esta Corte, devendo, na oportunidade, ser realizadas as
correções de todo e qualquer erro ou engano apurado, conforme disciplina o art. 35 da Lei Orgânica desta
Corte, in verbis:
"Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo,
interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto
ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III, do art. 30 desta
Lei e fundar-se-á:
I - em erro de cálculo nas contas;
II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão
recorrida;
III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e
qualquer erro ou engano apurado."
\\Min-ag_423\trabalho\400097.doc

6

— 34 —
do Plodállp

'eteSneicreatátia

Tribunal de Contas da União

Nesse sentido, o recurso interposto pelo Ministério Público que ora se examina busca, tão8.
somente, a reforma de mérito do Acórdão recorrido, ou seja, diante dos fatos narrados no Relatório de
Auditoria juntado à presente prestação de contas, objetiva modificar o julgado, realizado na Sessão de
13/07/95, da Colenda 2' Câmara de regulares com ressalva para irregulares, com a imputação de débito ao
responsável. Para isso, em observância aos princípio constitucional da ampla defesa, solicitou fosse citado
o responsável.
III
Como é do conhecimento dos nobres Pares, fui sorteado relator do presente recurso, com
9.
fundamento no art. 138, inciso I, c/c o parágrafo único desse mesmo dispositivo, do Regimento Interno,
que assim disciplina:
"Art. 138. O Presidente do Tribunal sorteará Ministro-Relator de cada processo referente a:
I - recursos de reconsideração e de revisão, e pedido de reexame, interpostos às deliberações das
Câmaras e do Plenário;
II
III
IV
Parágrafo único Não participará do sorteio o Ministro que tiver atuado como Relator, Revisor,
ou tiver proferido o Voto vencedor do Acórdão ou da Decisão objeto dos recursos ou do pedido
previstos no inciso I deste artigo, observado, ainda, o disposto nos arts. 33 e 48, parágrafo único, da lei
n°8.443, de 1992."
Mencionado sorteio observou, ainda, o art 14 da Resolução TCU n° 64/96, o qual dispõe
10
que "Os processos referentes a recursos de revisão ou a recursos interpostos em virtude de divergência
entre a decisão recorrida e a que houver sido prolatada por outro órgão deliberativo, em caso análogo, nos
termos do art. 234 do Regimento Interno, serão sorteados entre os Ministros titulares, excluídos o relator,
o redator e o revisor da deliberação recorrida "
Diante de tais dispositivos regulamentares e da expressa determinação contida no caput do
11
art 35 da Lei 8.443/92, de que o recurso de revisão visa atacar o mérito de decisão definitiva, não posso
afastar-me da incumbência que me foi conferida e como conseqüência acolher a proposta de serem
encaminhados os autos ao Ministro Fernando Gonçalves, como sugeriu a Unidade Técnica, sem que tenha
sido argüido o meu impedimento ou suspeição, sob risco de o responsável ou o Ministério Público,
posteriormente, suscitarem a nulidade do julgado que vier a ser proferido.
O recurso de revisão, seja ele interposto pelo Ministério Público, pelo responsável ou seus
12.
sucessores, deve seguir os procedimentos expressos no art. 29 e seus parágrafos, da Resolução 77/96, que
abaixo transcrevo:
"Art. 29. Das decisões e acórdãos adotados pelo Tribunal cabem os recursos definidos na Lei n°
8.443/92 e no Regimento Interno.
§ 1° Os recursos protocolizados no Tribunal serão encaminhados à unidade técnica, na qual se
encontrem os autos principais, para a adoção do procedimento previsto no parágrafo único do art. 70
desta Resolução e imediato encaminhamento:
I - ao Relator que proferiu o voto vencedor da deliberação recorrida, ou ao que lhe houver
sucedido, quando se tratar de embargos de declaração ou agravo;
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II - à Presidência do Tribunal, para sorteio de novo Relator, quando se tratar de recursos de
reconsideração, de revisão ou de pedido de reexame;
§ 2° O Relator que proferiu o voto vencedor da deliberação recorrida, ou o que lhe houver
sucedido, nos casos previstos no inciso I do parágrafo anterior, ou o novo Relator sorteado, nos casos
do inciso II do mesmo parágrafo, decidirá sobre as providências cabíveis para instrução, saneamento e
julgamento do recurso
§ 3 0 Poderá o Relator sorteado, após verificar os requisitos de admissibilidade, concluir pelo não
conhecimento do recurso que resulte de erro grosseiro, má-fé, atitude meramente protelatória, matéria
prejudicada em decorrência da interposição do mesmo recurso pela segunda vez ou qualquer outra
situação que demonstre ser manifestamente inadmissível o recurso, devendo, neste caso, submeter o
feito imediatamente à apreciação do Colegiado ao qual compete julgar o mérito, a fim de deliberar
sobre o não conhecimento e, se for o caso, o conseqüente arquivamento do processo
§ 4° Não confirmado pelo Colegiado o não conhecimento do recurso, será o processo
encaminhado ao gabinete do Relator que decidirá sobre as providências a que se refere o § 2° deste
artigo.
§ 5° Concluído o procedimento de que trata o caput do § 1° deste artigo, deverá aquela mesma
unidade técnica dar conhecimento à unidade que gerencia o cadastro de responsáveis por contas
julgadas irregulares, em caráter de urgência."
Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, o relator decidirá sobre as providências
13
cabíveis para instrução, saneamento e julgamento do recurso, promovendo as diligências ou outras
providências necessárias ao esclarecimento da questão e somente quando não conhecer do recurso, por
não preencher os requisitos de admissibilidade, é que submeterá o processo imediatamente à apreciação do
Colegiado, com proposta pelo seu não conhecimento e por consequência o arquivamento dos autos
Não precisa, por isso mesmo, entendendo preenchidos os requisitos de admissibilidade,
14
submeter os autos à apreciação prévia do Colegiado com vistas a adotar qualquer procedimento a fim de
sanear o processo. Tais procedimentos podem ser efetivados por simples despacho do relator.
Verifica-se, ainda, que o art. 35 da Lei n° 8.443/95 é expresso no sentido de que o recurso
15
de revisão não possui efeito suspensivo Não vislumbro, dessa forma, como tornar insubsistente o acórdão
recorrido, como sugerido pela 10' SECEX, se este deve produzir todos os seus efeitos enquanto não for
exarada nova decisão modificando-o
Ademais, não há, também, como alterar o acórdão recorrido sem antes dar conhecimento
do inteiro teor do recurso interposto pelo Ministério Público ao responsável para que, querendo, apresente
suas contra-razões, sem que isso importe na violação ao princípio constitucional da ampla defesa.
Em conclusão, como já afirmei, o recurso de revisão interposto pelo Ministério Público,
pelo responsável ou seus sucessores, deve seguir procedimento único. Conhecido o recurso, o relator
determinará, em síntese, em cumprimento aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, que
se dê conhecimento à outra parte para que esta ofereça contra-razões, após o que será proferida nova
decisão de mérito dando ou não provimento ao recurso.
O procedimento proposto pela 10' SECEX além de não encontrar amparo na legislação
processual desta Corte, como espero ter demonstrado, importaria em perpetuar o processo no âmbito do
Tribunal, senão vejamos: reabrem-se as contas; restituem-se os autos ao relator original; e este, por sua
vez, promove a citação do responsável. Daí em diante o processo estaria novamente sujeito a todos os
recursos previstos na Lei n° 8.443/92, podendo ser interposto novo recurso de reconsideração e
posteriormente novo recurso de revisão e assim sucessivamente.
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Por todo o exposto, não obstante reconhecer a existência de pontos comuns entre a ação
rescisória de que trata o art. 485 do CPC e o recurso de revisão de que cuida o art. 35 da Lei n° 8.443/92,
mormente a obrigatoriedade de se promover a citação da parte ou do responsável, para que se possa
mudar a decisão recorrida, não há porque se cogitar da aplicação de qualquer dos procedimentos da
rescisória em recurso de revisão, uma vez que o este possui ritos próprios definidos na Lei 8.443/92 e nos
demais regulamentos desta Corte.
Finalmente, pelo raciocínio aqui desenvolvido, seria desnecessário trazer este processo à
apreciação do Colegiado, pois bastaria determinar fosse dato conhecimento ao responsável do inteiro teor
do recurso interposto pelo Ministério Público. Esclareço, no entanto, que o trago à sua apreciação,
também, com o intuito de alertar as unidades técnicas a respeito das complexidades processuais que
podem envolver a tramitação do recurso de revisão no âmbito da Corte..
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
vembro de 1998.

25 de

no-

AD I MAR ALADINI GHISI
istro-Relator
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DECISÃO N° Ç31 9/98-TCU - Plenário
Processo TC n° 400.097/94-0
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão interposto em processo de Prestação de Contas relativa aos
recursos recebidos do Fundo Especial, exercício de 1992.
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Entidade: Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 10' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 31 c/c o art. 35 da Lei n° 8.443/92, conhecer o recurso de revisão
interposto pelo Ministério Público;
8.2. determinar a SECEX/MS que promova a citação do Sr. Daladier Agi, ex-Prefeito de
Paranaíba/MS, para que, no prazo de 15 (quinze), apresente alegações de defesa a respeito das
irregularidades apontadas no recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto a esta Corte, que
poderão resultar na modificação do Acórdão recorrido, com o conseqüente julgamento pela irregularidade
de suas contas e da imputação de débito pelas importâncias abaixo discriminadas, atualizadas
monetariamente e acrescidas dos encargos legais devidos, contados a partir das respectivas datas, até o dia
do efetivo recolhimento:

•

Valores recebidos (Cr$)
152.869,15
185.908,40
222.812,33
275.062,63
224.511,07
366.621,19
464.574,15
612.833,42
760.489,88
987.408,77
1.297.291,19
1.588.480,92

Data de recebimento
08.01.92
11.02.92
12.03.92
09.04.92
11.05.92
11.06.92
13.07.92
11.08.92
23.09.92
14.10.92
13.11.92
14.12.92

8.3. encaminhar ao Sr. Daladier Agi, anexas ao ofício citatório, cópias da peça recursal do
Ministério Público, do relatório de auditoria; do Acórdão n° 133/96-TCU-Plenário e do respectivo
Relatório e Voto que o fundamenta e da instrução da 10a SECEX; e
8.4. determinar a SECEX/MS que, citado regularmente o responsável e decorrido o prazo de que
trata o item 8.2 retro, restitua os autos à 10' SECEX para que esta proceda ao exame de mérito do
recurso.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 —Ordinária
11. Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Roc

HEMAR PALA- INI GHISI
Mini o-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO II- CLASSE 1- PLENÁRIO
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TC-275.084/93-0
NATUREZA: Pedido de Reexame (Relatório de Inspeção Setorial na área
de Pessoal)
ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho da 7. Região/CE
INTERESSADO: Tribunal Região do Trabalho da 7. Região (recorrente)
EMENTA: Pedido de Reexame da Decisão n° 150/95— TCU—Plenário que
determinou, ao TRT da r Região, a adoção de medidas corretivas de
irregularidades verificadas na área de Pessoal. Conhecimento. Provimento
parcial. Insubsistência dos itens 8.1 e 8.2. Mantença dos demais itens da
decisão recorrida.
O Tribunal Regional do Trabalho da r Região interpõe, tempestivamente, na forma do
parágrafo único do artigo 48 da Lei n° 8.443/92, Pedido de Reexame da Decisão n° 150/95-TCU Plenário (fl.
171) que, ao apreciar Relatório de Inspeção Ordinária Setorial na área de Admissão de Pessoal e Concessões
daquele Tribunal Regional, deliberou:
"8.1. determinar ao TRT-7a Região a adoção imediata de medidas adequadas com vistas à
regularização das situações referentes a irregularidades e ilegalidades praticadas no preenchimento de
cargos e empregos vagos no período compreendido entre a edição da Lei n°8.112/90, de 11.12.90 e da
Lei n°8.432/92, de 11.06.92, extinguindo os respectivos cargos e anulando os atos de nomeação para
os cargos de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos — AOSD e de Auxiliar Judiciário — Ai, dos
seguintes servidores: Carlos Henrique Pires da Rocha (AOSD), Francisco José Felipe da Silva (AOSD),
Ernandro Celestino Fideles (AOSD), Eliane Costa de Goes (AOSD), Maria Lúcia Frota Bezerra
(AOSD), Edilson Félix de Souza (AOSD), Lucineide da Silva Caetano (AOSD), João Batista C. do
Nascimento (AOSD), Nágila Nogueira Alves (Ai), Ronaldo Cidrack do Vale Leão (Ai) e Naila Maria
Freire Santos (Ai);
8.2. determinar a suspensão imediata da inclusão, no teto constitucional (Ministro do STF)
aplicado ao TRT/CE, da Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (art. 37, XI, da CF c/c o art. 17
da ADCT/88 e o art. 42, parágrafo único da Lei n°8.112/90);
8.3. determinar ao mesmo Tribunal o cumprimento da legislação em vigor relativamente à
concessão de reajustes não amparados por lei específica, ou considerados inconstitucionais pelo STF;
8.4. determinar ainda o cumprimento da Resolução TCU n° 255/91 (alterada pela Resolução
n° 259/92), bem como a instalação imediata de um órgão de controle interno naquele Tribunal."
No essencial o recorrente apenas reitera os argumentos já apresentados, ou seja, quanto ao item
referente
aos
empregos vagos ilegalmente transformados em cargos públicos, alega que a extinção de
8.1.,
cargos, empregos e/ou funções no Poder Judiciário da União depende de lei de iniciativa dos Tribunais
Superiores (Art. 96, inciso II, b da CF/88); que a criação de cargo ou emprego público somente se dá
mediante lei, o mesmo se exigindo para sua extinção (art. 48, X da Constituição). Inconcebível que se intente
fazê-lo por simples ilação. Infere, da leitura do art. 1° da Lei n° 8.112/90, que o legislador infraconstitucional
cingiu-se, com rigorosa obediência, à finalidade específica abrigada no art. 39 da Constituição, ou seja, à de
elaborar um regime único para os servidores da administração sem o intuito de reduzir, na nova ordem jurídica,
o número de cargos existentes, em prejuízo da eficiência dos serviços públicos.
Alega, ainda, que a determinação do item 8.1 incorre também em erro material quando inclui,
na controvérsia, servidores cujas admissões foram regulares, eis que, na categoria de Auxiliar Judiciário, os
servidores Nágila Nogueira Alves, Ronaldo Cidrack do Vale Leão e Naila Maria Freire Santos preencheram
cargos decorrentes de emprego que se encontravam ocupados ao tempo da entrada em vigor da Lei n°
1
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4 0; também, dentre os Auxiliares
8.112/90, conforme Atos de n"s 58/92 e 66/92 anexados às fls. e'181 871 9Q
Operacionais de Serviços Diversos, esclarece que os servidores Edison Félix e Sousa, Lucineide da Silva
Caetano e João Batista C. do Nascimento preencheram vagas criadas pela Lei n° 8.432/92, conforme Ato n°
12/93 daquele TRT (fl. 187).
No pertinente ao item 8.2, observa que a controvérsia acerca do cálculo do teto constitucional
perdeu seu objeto, dado o período por ela abrangido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
rigorosamente observado naquele Tribunal Regional.
Com referência ao item 8.3, justifica que o reajuste de 84,32% (Plano Collor), pago a alguns
servidores, decorreu de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, prolatada em Reclamação
trabalhista e ratificada pelo Tribunal recorrente (Acórdão de 03/08/92) em data anterior à ADIN n° 462-1STF, de 12/11/1992. Conclui, então, que a competência é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário, não
descendo à esfera administrativa do Tribunal de Contas da União, em cuja ação fiscalizadora, claramente
delimitada no art. 71 da Constituição Federal de 1988, não se enquadram decisões emanadas de órgão
judiciante. Ressalta, a propósito, que o próprio Ministério Público no Ceará, mediante Oficio
347/92/GAB/PR/CE, cuidou de encaminhar a aludida decisão àquele Tribunal com vistas à devida implantação
da reposição pleiteada.
Finalmente, com respeito ao item 8.4, esclarece que naquele Tribunal já existe desde 1982 um
órgão de controle interno totalmente estruturado dentro do Serviço de Contabilidade conforme Ato
Administrativo n° 117/82, que criou a função de Chefe do Setor de Controle Interno, em funcionamento
conjunto com o Tribunal Superior do Trabalho até meados de 1993, tendo sido regularmente observadas as
resoluções deste Tribunal.
Posto isso, requer a Presidência do TRT da 7' Região seja reconsiderada a Decisão n° 150 —
Plenário em todos os seus pontos, notadamente em relação aos servidores mencionados cujos atos de
admissão, reafirma, não merecem qualquer censura.
A instrução a cargo da Secex/CE (fls. 304/315) salienta que os argumentos trazidos pelo
recorrente não afastam as irregularidades apontadas, pelas seguintes razões:
item 8.1. - a Lei n° 8.432/92, publicada em 12/06/1992, autorizou, no § 2° de seu art. 44, o
provimento dos cargos de Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário por candidatos aprovados em concurso
público para o cargo equivalente de Técnico em Atividades Judiciárias ou Auxiliar em Atividades Judiciárias,
desde que ainda válido à data da nomeação; a Resolução TRT n° 295/92, de 05/10/1992 autorizou a
convocação alternada, para cargos públicos, de candidatos aprovados para cargos ou empregos públicos; mas
aquele TRT, antes mesmo do advento da Lei n° 8.432/92 e da Resolução supracitadas, já nomeara para cargos
públicos candidatos aprovados para emprego celetista, restando assim sem autorização legal tais alterações.
Também ilegalmente foram nomeados, para cargos públicos de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos,
candidatos aprovados para empregos celetistas de igual denominação, eis que nem mesmo a Lei n° 8.432/92
autorizou tais convocações. Salienta, a propósito, a manifestação anterior do Ministério Público junto a este
Tribunal nos seguintes termos (fl. 308).
"De fato, comprovou-se que ocorreram nomeações de candidatos sem a devida autorização
legal para que assim se procedesse. Somente com a posterior edição da Lei n°8.432/92, em seu art. 44
§ 2°, foi permitido tal aproveitamento, mas apenas com relação aos candidatos aprovados em concurso
para os empregos de Técnico e Auxiliar em Atividades Judiciárias;
...temos que se trata de vício insanável, com base no contido às fls. 64/66, considerando
nulas, de pleno direito, ditas nomeações;
Embora a anulação de tais atos possa indicar que haveria prejuízos tanto para os servidores,
por razões óbvias, quanto para a Administração, que iria privar-se desses servidores, não se pode
contemporizar com a inobservância da lei, isto é, nomeação para cargos inexistentes".
item 8.2. — a decisão administrativa do Supremo Tribunal Federal, em que se baseou o
2
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recorrente para excluir do limite constitucional a Gratificação Adicional por tempo de serviço percebida por
servidor, não possui força vinculante, além do fato de ter ela versado sobre diferente vantagem prevista no
art. 184 da Lei n° 1.711/52 em situações constituídas antes da Constituição Federal de 1988.
item 8.3. - o acréscimo de 84,32 % relativo ao IPC acumulado até o mês de abril de 1990
não se aplica a quem foi admitido após esse mês, além do fato de ser a Justiça do Trabalho incompetente para
decidir neste caso.
item 8.4. - o Diretor de Serviços de Contabilidade é também responsável pelo Setor de
Controle Interno, os quais se subordinam à Secretaria de Orçamento e Finanças, restando demonstrado não
possuir o referido Controle Interno a independência indispensável ao exercício de suas funções, a qual somente
se viabiliza com a vinculação do Controle Interno diretamente à Presidência daquele Colendo TRT; assim é
que o referido Controle Interno, conquanto existente no organograma, na prática não desempenha
satisfatoriamente suas funções, à falta da indispensável independência; falhas graves têm sido observadas nas
áreas de licitação e de pessoal sem que aquele Controle Interno tenha executado qualquer plano de auditoria
ou elaborado qualquer relatório para apontar falhas ou sugerir correções; limita-se ele a pequenos pareceres
mensais constantes da folha de pagamento.
Com referência aos empregos vagos ilegalmente transformados em cargos públicos, ressalta
que a determinação para a extinção desses cargos não constou da Decisão n° 150/95 ora recorrida, não
obstante as observações feitas no voto que a conduziu, acerca da nulidade absoluta dessas transformações não
autorizadas por lei, conforme tem entendido este Tribunal nos precedentes que menciona (TC n° 030.832/91-8
— Reservado, Decisão n° 073/92, Ata n° 17/92 — Plenário; TC n° 650.270/92-4, Decisão n° 132/93, Ata n°
14/92 — Segunda Câmara).
Considera também que a redação dada aos itens 8.1 e 8.3 não foi suficientemente clara ao
indicar as irregularidades amplamente discutidas nestes autos, podendo ter levado o TRT da 7' Região a
equivocada compreensão das determinações ali contidas, haja vista os argumentos apresentados.
Do exposto, opina a Secex/CE por que este Tribunal conheça do presente Pedido de Reexame,
por preencher os pressupostos regimentais de admissibilidade, e lhe dê parcial provimento para:
1) reformular as determinações contidas nos itens 8.1. e 8.3. da Decisão n° 150/95 — TCU —
Plenário, Ata n° 14/95, em exame, mantendo-se, contudo, o mesmo significado e estrito alcance do já
deliberado, nos seguintes termos:

•

"8.1. determinar ao TRT — 70 Região, a adoção imediata de medidas adequadas com vistas
à regularização das situações referentes a irregularidades e ilegalidades praticadas quanto à:
a) anulação dos atos de nomeação dos candidatos a seguir arrolados para cargos de Auxiliar
Operacional de Serviços, que prestaram concursos para empregos celetistas, nomeados após a edição
da Lei n°8.112/90, sem que houvesse lei autorizativa para tal:
Carlos Henrique Pires da Rocha
Francisco José Felipe da Silva
Erriandro Celestino Fideles
Eliane Costa de Goes
Maria Lúcia Frota Bezerra
Edilson Félix de Sousa
Lucineide da Silva Caetano
João Batista C. do Nascimento;
b) anulação dos atos de nomeação dos atuais ocupantes de cargos de Auxiliar Judiciário
que lograram êxito no concurso para emprego celetista de Auxiliar em Atividades Judiciárias, nomeados
após o advento da Lei n°8.112/90, de 11/12/90, dado que não existia lei autorizativa para tal, como
seguem:
Nágila Nogueira Alves
Ronaldo Cidrack do Vale Leão
Naila Maria Freire Santos
3
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8.3. determine a comunicação à Advocacia-Geral da União, para as providências cabíveis
à espécie, quanto à percepção, por servidores do TRT — 7 a Região, do reajuste de 84,32%
(correspondente ao IPC acumulado do mês de abril de 1990, cuja concessão foi sustada pelo chamado
'Plano Collor ) conseguido através da Reclamação Trabalhista n° 2363/91, da4 a JCJ, julgada pelo
Acórdão do TRT — 7a Região no 1396, de 03/08/92, sendo que os reclamantes foram admitidos após
abril/90, não lhes cabendo direito ao referido reajuste, e a Justiça do Trabalho foi declarada
incompetente para julgar tal lide, conforme Decisão do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade
n° 492-1 de 12.11.92, DJU de 16.11.92, que possui efeito ex-tunc.";
manter os demais itens da referida Decisão em seus exatos termos;
no tocante à transformação dos empregos vagos em cargos, após o advento da Lei n°
8.112/90, ser ouvido o douto Ministério Público, com fulcro no art. 81, inciso IV da Lei n° 8.443/92 c/c o art.
232 do Regimento Interno, para o exame da viabilidade jurídica de recorrer adesivamente ao recurso
interposto pelo Colendo TRT — 73 Região, para inclusão dessa irregularidade no referido decisum, nos termos
da proposta original, qual seja, determinar a extinção dos antigos empregos vagos (no total de 45) por ocasião
da edição da Lei n° 8.112/90, de 12/12/90 que, conseqüentemente, não foram transformados em cargos
públicos nos termos do parágrafo 1° do art. 243 da referida lei, em consonância com diversos julgados do TCU
(TC — 030.832/91-8 — Reservado, Decisão n° 073/92, in Ata n° 17/92 — Plenário; TC-650.270/92-4, Decisão
n° 132/93, Ata n° 14/92 — r Câmara).
O Ministério Público junto a este Tribunal se manifesta de acordo com as proposições da
unidade técnica, exceto no pertinente ao sugerido recurso adesivo, por entendê-lo desnecessário, haja vista
que a nulidade da transformação de empregos vagos em cargos públicos, independentemente de decisão deste
Tribunal, decorre da própria Lei n° 8.112/90 que a tanto não autorizou.
Outrossim salienta ter feito juntada dos documentos de fls. 319/329, (oficio do Senhor
Presidente do TRT da 7' Região, dirigido ao relator original do feito) após já haver concluído sua
manifestação, ressalvando que poderá o Relator determinar nova instrução, se entender que eles trazem fato
novo.
De notar que, nos novos expedientes juntados, o TRT da 7 3 Região no traz fato novo, apenas
busca robustecer os argumentos apresentados em defesa da mantença dos cargos públicos resultantes da
transformação dos empregos públicos vagos.
Enfatiza que os serviços daquele Tribunal foram significativamente acrescidos em decorrência
da criação, após a Lei n° 8.112/90, de más 08 novas Juntas de Conciliação e Julgamento que se somaram às
12 já existentes, e do aumento de demandas trabalhistas resultantes de sucessivos planos econômicos. E, para
atenuar o desequilíbrio entre o crescimento quantitativo dos serviços e a estagnação do quadro de pessoal
tornou-se imperiosa a informatização dos serviços. Nesse sentido providenciou a criação de cargos de
provimento efetivo do Grupo "Processamento de Dados" pelo Projeto de Lei n° 3534-A, de 1993, proposto
pelo Tribunal Superior do Trabalho, no total de 19 cargos. Também realizou concurso público, já homologado
em 1996, para preenchimento dos cargos públicos decorrentes da transformação de empregos vagos, se assim
aprovar este Tribunal, vez que o Congresso Nacional ainda não aprovou o referido projeto de lei. Nessas
circunstâncias, conclui o TRT da 73 Região fls. 322/323):
"Diante do exposto, porque crítica a situação, tendo em vista que a única alternativa viável
seria a terceirização, com a triplicação dos custos e a insegurança gerada pela entrega de uma área
estratégica a pessoas estranhas, vimos solicitar a sua especial atenção, considerando, resumidamente:
a automação, além do seu aspecto de integração com os demais setores do judiciário e o
público usuário da justiça do trabalho, é a única alternativa para atenuar a deficiência do quantitativo
de pessoal;
a sua implementação requer pessoal especializado, do quadro efetivo do Tribunal, para
evitar os inconvenientes da terceirização;
a situação não pode esperar uma definição política do Congresso Nacional, face aos
efeitos, já sensíveis, na prestação jurisdicional, fim maior da Justiça do Trabalho;
4
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a eventual vacância dos cargos, alcançada pela Lei, foi devidamente contra-argumentada
no processo, assim em outros processos de outros TRT's.
há incontestável interesse público em questão, podendo-se verificar que o nosso pleito é
respaldado pelo art. 37, tanto no que se refere princípios inscritos do 'copile, quanto à imposição do
inciso II."
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso pode ser conhecido pois preenche os pressupostos regimentais de
admissibilidade. No mérito, poderá ser provido parcialmente ante as razões apresentadas no pertinente às
nomeações efetivadas no período que medeia as Leis n's 8.112/90 e 8.432/92 (item 8.1) e à observância do
limite constitucional (item 8.2).
A meu juízo, razão assiste ao recorrente com respeito à regularidade das admissões impugnadas
no item 8.1. Com o advento da Lei n° 8.112/90, que criou o Regime Jurídico Único, não mais subsistem no
serviço público o regime celetista nem o regime estatutário criado pela Lei n° 1.711/52 conforme dispõe o art.
243 da Lei n° 8.112/90.
Os atos de fls. 104/112 comprovam que, a partir da Lei n° 8.112/90, no âmbito do TRT da 7'
Região, as nomeações se deram para cargos vagos em decorrência de progressão vertical ou criados pela Lei
n° 8.432/92; e que todos os nomeados foram regularmente aprovados em concurso público. Irrelevante aí,
segundo penso, tenha sido o concurso para cargo público ou emprego público, eis que a Lei n° 8.112/90 não
estabeleceu distinção, conforme se verifica da Orientação Normativa n° 39 da Secretaria da Administração
Federal — SAF (Oficio-Circular n° 1, de 04 de janeiro de 1991, D.O.U. de 07/01/1991):
"A partir de 12 de dezembro de 1990, o ingresso de servidores na Administração Federal
direta, autárquica e fundacional se dará em cargo vago, mediante a nomeação, em caráter efetivo, de
candidato habilitado em concurso público, ouvido previamente o Órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil, inclusive com vistas ao cumprimento do disposto no art. 31 da Lei n°8.112, de 1990."
Sobre o limite constitucional (item 8.2), consolidou-se no Supremo Tribunal Federal o
entendimento segundo o qual as vantagens de caráter pessoal são imunes ao teto constitucional de
remuneração de que trata o art. 37, XI, da Constituição (ADIN n° 14-4/DF, Relator Ministro Célio Borja; RE
n° 164.573-3, Relator Ministro Marco Aurélio; RE n° 161.263-1/CE, Relator Ministro Maurício Correa; MS
n° 993-AM, DJ de 25/03/96, Ministro Sepúlveda Pertence). Essa orientação é adotada no âmbito do Poder
Executivo, do Judiciário, do Legislativo e deste Tribunal. Assim é que a exclusão, da remuneração dos
servidores, da gratificação adicional por tempo de serviço na composição do limite constitucional, conquanto
incluída no paradigma (a remuneração, a qualquer título, percebida por Ministro do Supremo Tribunal
Federal), guarda conformidade com o firme entendimento da Suprema Corte de Justiça na interpretação de
matéria constitucional. Quanto às demais determinações, concordo em que devam ser mantidas.
Com respeito à incorporação do acréscimo de 84,32% correspondente ao IPC de fevereiro e
março de 1990, impõe-se observar, entretanto, que este Tribunal tem reiterado seu entendimento (Decisão n°
239/96 de 16/10/1996 — 1' Câmara, Decisão n° 618/98 de 16/09/1998 — Plenário, Decisão n° 291/98 de
29/09/1998 — 1' Câmara, dentre outras), corroborado pela Jurisprudência do Superior Tribunal do Trabalho
(Súmula n°315) e do Supremo Tribunal Federal (MS n° 21.2161DF, dentre outras), no sentido de que os
reajustes salariais a título de "URPs" e "Plano Collor", nos termos das leis que os regem, consistiram em
simples antecipação do reajuste, não sendo lícita sua incorporação à remuneração de servidores. Mas tem
dispensado, nos termos da Súmula n° 106 de sua Jurisprudência, o ressarcimento dos valores recebidos
presumivelmente de boa-fé. Assinalou também que a coisa julgada, fazendo lei entre as partes, há que ser
cumprida em seus exatos termos; se não pode o intérprete modificá-la para restringir-lhe os limites, tampouco
pode elastecer-lhe o alcance, mormente para onerar os cofres públicos. A sentença só pode ser aplicada com
5
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Assentou-se ademais, por analogia com o disposto na Súmula n° 123 de sua Jurisprudência, e
considerando os argumentos conducentes do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado
de Segurança n° 22.658-7, que a eficácia da sentença, em casos tais, esgota-se com a prática do ato reclamado,
sem que daí decorra o dever de registrá-lo este Tribunal, a que não pode o Juiz substituir no exercício do
Controle Externo da Administração.
Finalmente, sobre a transformação de empregos públicos em cargos públicos com arrimo no
art. 243 da Lei n° 8.112/90, entendo, tal como o Ministério Público, despicienda determinação deste Tribunal
para sua extinção. Cuidando-se aqui da aplicação do direito público, o ato do TRT da 7' Região, que
transformou empregos públicos vagos em cargos, segundo a Doutrina de Hely Lopes Meirelles, nasceu afetado
de vício insanável por ausência de autorização legal. É nulo e imprestável desde o nascedouro. Não gerou
qualquer direito. Os questionados cargos são pois inexistentes, pelo que não poderia, lamentavelmente, este
Tribunal convalidá-los, em que pese às justas razões argüidas pelo recorrente, ainda que tivesse esta Corte
competência para tal.
Posto isso, com vênias à Unidade Técnica, acolho parcialmente os pareceres e VOTO por que
o Tribunal adote a DECISÃO que submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1998.

Carlos tila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n2 TC-275.084/93-0
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame.
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da r Região/CE.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região (recorrente).
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: Secex-CE.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei
n° 8.443/92 e art. 230 do RI/TCU decide:
8.1. conhecer do recurso para, no mérito, dando-lhe parcial provimento, tornar insubsistentes as
determinações consubstanciadas nos itens 8.1 e 8.2 da Decisão n° 150/95 recorrida;
8.2. manter, em seus termos, os demais itens da referida decisão.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 —Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

A
CARLOS A. ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro-Relator
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GRUPO 1— CLASSE 1— Plenário
TC-250.391/95-3
Natureza: Recurso de Revisão
Unidade: Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas - BA
Recorrente: Francistônio Alves Pinto — C.P.F. n° 010.475.076-68
Ementa: Recurso de Revisão do Acórdão n° 551/97 — TCU - 2a
Câmara, Sessão de 28.8.97, que julgou irregulares as contas do
recorrente, condenando-o à restituição dos valores à conta específica
do município. Não-conhecimento, por ausência dos requisitos
específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei n° 8.443/92.
Ciência ao interessado.
RELATÓRIO

Cuida o presente processo de Tomada de Contas Especial de responsabilidade de
Francistônio Alves Pinto, instaurada em atendimento à Decisão da Primeira Câmara deste Tribunal,
Relação n° 11/95, TC n° 250.261/92-8, Ata n° 11/95, ante a omissão da prestação de contas de recursos
federais do Fundo Especial de que trata a Lei n° 7.525/86, recebidos pelo município em epígrafe, no ano
de 1991, em que ora se analisa Recurso de Revisão de Acórdão exarado pela Segunda Câmara do
Tribunal.
Em Sessão de 28.8.1997, a Segunda Câmara do Tribunal, por meio do Acórdão n°
551/97, julgou irregulares as contas do responsável, com base no art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei n°
8.443/92, em virtude da omissão do dever de prestar contas, condenando-o ao ressarcimento dos valores
transferidos ao município no exercício em exame.
Notificado por meio de Edital (fls. 21/2), o responsável deixou escoar o prazo fixado
pelo Tribunal sem promover o recolhimento do valor devido ou a interposição de recurso, organizandose, por conseguinte, o processo de Cobrança Executiva (fl. 24/34).
Em 30.6.1998, apresentou o responsável, por intermédio de procurador devidamente
constituído (fl. 3), recurso de revisão, impugnando o acima mencionado Acórdão n° 551/97 — TCU — 2'
Câmara.
5. Alegou o recorrente, em síntese, que:
"não fosse a proibição imposta ao requerente para que tivesse acesso aos arquivos da
Prefeitura, com a finalidade de colher dados que pudessem subsidiar a elaboração da prestação de
contas reclamada, teria ele condições de fazê-la, de pronto, propiciando, por conseguinte, a
superveniência de documento novo com eficácia sobre a prova produzida, expressa no art. III, do art. 35,
da Lei n° 8.443/92";
"o presente pedido carece de tratamento especial por parte dos ilustres membros do
Tribunal de Contas da União, de que se espera a compreensão que o caso requer, para excepcionalmente
acolher o presente recurso, condicionando o seu provimento ao resultado de diligência que o próprio
TCU faria à Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, buscando informações que seguramente estão
registradas em seus arquivos, acerca da movimentação dos recursos de Royalties/Petrobrás — exercício
de 1991";
"não pode ser ele responsabilizado por um dano que não causou, mas que simplesmente
fora impedido de formalizar o demonstrativo da aplicação do numerário, por absoluta falta de acesso à
documentação. Também, sabe-se que não é função do Tribunal de Contas da União, buscar tais
informações por diligências, mas não tem outra alternativa, a não ser contar com a colaboração dessa
Corte, excepcionalmente".
6. Por fim, solicitou que o Tribunal conhecesse do presente recurso, considerando,
sobretudo, que não houve desvio dos recursos ou locupletação, para, no mérito e de posse do resultado da
diligência sugerida, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão recorrido e julgando as
presentes contas regulares, com quitação ao responsável.
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Parecer da Unidade Técnica
A Analista da 10a SECEX, designada para o exame da matéria, informou
preliminarmente, em seu parecer de fls. 8/10 — Vol. I, que o apelo sob exame não poderia ser conhecido,
haja vista não preencher nenhum dos pressupostos intrínsecos do recurso de revisão enumerados no art.
35 da Lei n° 8.443/92.
Nada obstante, quanto ao mérito, sustentou que o recorrente não trouxera aos autos
qualquer documento hábil de sua afirmativa de impossibilidade de acesso aos arquivos da Prefeitura,
lembrando que o ex-prefeito poderia se utilizar dos meios judiciais cabíveis. Asseverou, por fim, que o
ônus probatório, no tocante à aplicação dos recursos, recaia sobre o recorrente, cabendo ao gestor
demonstrar a boa gestão de recursos públicos (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal/1988,
c/redação dada pela EC n° 19198). Destarte, quanto ao mérito, propôs o não-provimento do recurso.
O Senhor Diretor da P Divisão Técnica e a Senhora Secretária de Controle Externo da
10a SECEX manifestaram-se de acordo com as propostas da Analista (fl. 10 — Vol. I).

•

Parecer do Ministério Público
A Senhor Procurador Ubaldo Alves Caldas manifestou-se favorável ao nãoconhecimento do recurso, tendo em vista que não está baseado em erro de cálculo nas contas ou falsidade
ou insuficiência de documentos que basearam a decisão recorrida ou na superveniência de documentos
novos com eficácia sobre a prova produzida.
Alertou, ademais, para o fato de o responsável não apresentar novas justificativas, mas
apenas um pedido para que o TCU realize diligências à Prefeitura de Teixeira de Freitas, salientando, o
representante do MP, que o ônus da prova cabe ao recorrente e que o acesso aos arquivos da prefeitura
poderia ser objeto de ação judicial.
É o Relatório.
VOTO

Restou claramente demonstrado na instrução da Unidade Técnica, ratificada pelo
Ministério Público, o não-preenchimento, por parte do recurso de reexame ora sob análise, de nenhum
dos requisitos específicos de admissibilidade previstos nos incisos do art. 35 da Lei n° 8 443/92, o que
inviabiliza o seu conhecimento.
2. Aliás, com relação ao inciso III do dispositivo legal acima mencionado (superveniência
de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida), o próprio recorrente admitiu a sua
inexistência, conforme transcrição contida no relatório supra
Ante o exposto, acolho os pareceres uniformes da SECEX e do Ministério Público e
VOTO por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 25 de no
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ACÓRDÃO N° 176 /98 — TCU — Plenário
Processo n° TC-250.391/95-3
Classe de Assunto: I — Recurso de Revisão
Recorrente: Francistônio Alves Pinto, ex-prefeito — C.P.F. n° 010.475.076-68
Unidade: Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas/BA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Procurador Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: 10a SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela
SECEX/BA, ante a omissão da prestação de contas de recursos federais do Fundo Especial de que trata a
Lei n° 7.525/86, recebidos pelo município em epígrafe, no ano de 1991, em que ora se analisa Recurso de
Revisão interposto por Francistônio Alves Pinto, contra Acórdão exarado pela Segunda Câmara do
Tribunal.
Considerando que, em Sessão de 28.8.1997, a Segunda Câmara do TCU prolatou o
Acórdão n° 551/97, que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao ressarcimento dos
valores transferidos ao município no exercício em exame; e
Considerando que o recurso ora sob exame não preenche nenhum dos requisitos
específicos enumerados nos incisos do art. 35 da Lei n° 8.443/92.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1.não conhecer do Recurso de Revisão interposto por Francistônio Alves Pinto, por não preencher
nenhum dos requisitos específicos de admissibilidade previstos nos incisos do art. 35 da Lei n° 8.443/92;
8.2.manter em seus exatos termos o Acórdão n° 551/97 — TCU - 2' Câmara; e
8.3.dar ciência ao recorrente desta deliberação.
Ata n° 47/98 - Plenário

•

Data da Sessão: 25/11/1998 —Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

esLç
HOMERO SANTOS
Presidente
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MARCO 5 VINICIOS ILAÇA
Ministro-Rei. or

RODRIGUES
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Procurado Geral
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GRUPO II— CLASSE 1— PLENÁRIO
TC-775.049/96-4
Ementa: Pedido de Reexame do Acórdão n° 160/97 — Plenário.
Conhecimento. Provimento. Autorizar o parcelamento dos débitos dos Srs.
Luiz Felipe da Silva Travassos e Célio Roberto Mareco dos Santos. Ciência
aos interessados.

RELATÓRIO
1 — Natureza: Pedido de Reexame
2 — Entidade: Governo do Estado do Amapá
3 — Interessado: Anníbal Barcellos, ex-Governador do Estado do Amapá
4 — Pareceres:
4.1 —Do Analista:
"Versa a espécie sobre pedido de reexame interposto pelo Sr. Anníbal Barcellos, ex-governador do
Estado do Amapá (atual Prefeito Municipal de Macapá/AP) contra o Acórdão n° 160/97 - TCU - Plenário,
que rejeitou as razões de justificativas apresentadas pelo Prefeito e aplicou multa no valor de R$ 3.000,00.
Em seu pedido, o recorrente não atendeu à adequação recursal, visto ter requerido que a peça
submetida ao Tribunal, fosse recebida como recurso de reconsideração (fl. 01 do volume II), uma vez que
não se trata de decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas mas sim de auditoria
realizada pela SECEX/AP em obras de reforma e adaptações da Penitenciária Agrícola do Amapá
enquadrada como obra inacabada - cabendo pedido de reexame, nos termos do art. 48 c/c arts. 32 e 33 da
Lei n° 8.443/92.
O feito é tempestivo, conforme aponta a confrontação entre a data em que o responsável tomou
ciência da decisão, 29/08/97 (conforme assinatura no Oficio SECEX/AP n° 244/97, fls. 222 do volume
principal), e a data em que a peça recursal foi apresentada ao Tribunal, 12/09/97 (fl. 01 do volume II),
estando, assim, dentro do prazo de 15 dias estabelecido no art. 32, parágrafo único, da Lei n° 8.443192.
A parte que interpõe o recurso, ex-governador do Amapá e atual Prefeito Municipal de
Macapá/AP, que recebeu valores oriundos do Tesouro Nacional mediante convênio, tem o legítimo
interesse na interposição do pedido de reexame, encontrando-se o feito em conformidade com o que
dispõe o art. 48 c/c o art. 33 da Lei n° 8.443/92.
Assim, tendo em vista a busca da verdade material, o formalismo moderado, a ampla defesa, bem
como as considerações anteriores, entende-se que se deva conhecer o feito como pedido de reexame e não
recurso de reconsideração.
Trata-se de Relatório da Auditoria realizada nas obras de reforma e adaptações da Penitenciário
Agrícola do Amapá, localizada no • Município de Macapá/AP, em cumprimento à Decisão Plenária n°
674/95, visando ao atendimento da solicitação da Comissão Temporária do Senado Federal destinada a
investigar a situação das obras inacabadas custeadas pela União.
A auditoria objetivou a verificação da legalidade das contratações, processos licitatórios, origens
6.1.
dos recursos, qualidade dos projetos de engenharia, compatibilidade do custo da obra, razões e
responsabilidades pela paralisação, fidedignidade dos projetos de engenharia, documentação e exigências
legais, compatibilidade entre medições e pagamentos das obras.
O ex-governador, após ouvido em audiência prévia, não conseguiu elidir as irregularidades abaixo
6.2.
elencadas, razão pela qual, o Plenário, ratificando a posição da SECEXJAP e o parecer do Ministério
Público, considerou que houve prática de atos de gestão com grave infração à norma legal:
0
a) ausência do projeto básico de que trata o parágrafo 2° do art. 7 da Lei n° 8.666/93, embora
mencionada sua existência no Edital de Tomada de Preços n° 069/93 da Comissão de Licitação de Obras e
Serviços da SOSP-CLOS/SOSP;
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falta de comprovação da publicação do Resumo do Edital da Licitação no Diário Oficial da
União, contrariando o disposto no art. 21, inciso 1, da Lei n° 8.666/93;
enquadramento indevido do certame na modalidade de Tomada de Preços, tendo em vista que,
pelos limites então vigentes, deveria ter sido realizada Concorrência Pública, porque o preço estimado pela
SOSP que serviu de teto para o julgamento das propostas, de CR$ 52.209.723,07 (cinqüenta e dois
milhões, duzentos e nove mil, setecentos e vinte e três cruzeiros reais e sete centavos), teve como base de
reajuste do mês de abril de 1993, quando a faixa limite para a realização de Tomada de Preços, fixada pela
Portaria SAF n° 878, de 01/04/93, DOU de 02/04/93, era de Cr$ 30.234.596,00 (trinta milhões, duzentos e
trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros);
não estabelecimento, no Contrato, de cláusulas de garantia para assegurar sua plena execução,
ainda que previstas no Edital de Tomada de Preços, contrariando o disposto no inciso VI do art. 5° da Lei
n° 8.666/93;
celebração do 10 termo aditivo, em 17/06/94, após expirado, em 25/04/94, o prazo de vigência
do instrumento principal;
O não especificação, nos Boletins de Medição da obra, das medidas efetivamente executadas e das
etapas às quais se referem, sendo informado, apenas, um percentual genérico a parcela de recursos
financeiros correspondentes; e, além disso, não houve acompanhamento baseado nas planilhas
orçamentárias.
Assim, por força do Acórdão n o 160/97 - Plenário, exarado em 16/07/97 (Ata n° 27/97), foi
6.3.
aplicada multa ao Sr. Anníbal Barcellos, no valor de R$ 3.000,00.
Preliminarmente, o recorrente transcreve um trecho do relatório de auditoria da SECEX/AP onde
consta que o trabalho foi realizado no período de 22/01 a 05/03/96, em cumprimento à Decisão Plenária n°
674/95. Alega que nesse período não era governador pois deixou a administração estadual em dezembro
de 1994.
Quanto ao mérito, diz que não pode se defender em face de obstáculos colocados pelo atual
7.1.
governador João Alberto Rodrigues Capiberibe em permiti-lo acessar os documentos que comprovam a
regular aplicação dos recursos recebidos.
Diz, inclusive, que teve intenção de impetrar mandado de segurança contra a atitude do atual
7.2.
governador mas não concretizou tal ato. Ao chegar ao órgão em busca dos documentos necessários,
sempre obtinha a resposta de que o documento solicitado não se encontrava na pasta, razão pela qual, foi
obrigado a prestar as informações ao TCU (quando da audiência prévia) com os documentos que estavam
em seu poder, que não foram bastante para comprovar que não houve prática contrária a lei por parte do
recorrente.
Insiste que seu direito de defesa foi cerceado por parte do seu inimigo político. Informa, ainda, que
7.3.
seu adversário e atual governador foi condenado pelo TCU, quando era prefeito de Macapá/AP, por força
do Acórdão n° 202/95 (TC-474.088/93-6). Afirma que: "o débito para com o tesouro nacional, imputado
a pessoa do mesmo, foi pago com recursos do tesouro municipal (..)
7.4. Requer que seja reexaminado o assunto, firmando o entendimento de que: "as exigências
constantes do Relatório supracitado - Grupo I - Classe V - Plenário, já haviam sido devidamente
justificadas."
Por derradeiro, requer que seja sobrestado o processo pelo prazo de 90 dias para que se possa,
7.5.
através de medida judicial buscar auxílio junto ao poder judiciário com vistas a conseguir comprovar de
forma efetiva item a item, que não houve prática de irregularidade que pudesse justificar a multa arbitrada
pelo TCU.
Inicialmente, o responsável alega que pelo fato do relatório de auditoria ter sido realizado no
período de 22/01 a 05/03/96, não corresponde a seu período administrativo, vez que sua gestão foi até
dezembro/94. Ocorre, porém, que os fatos investigados, abrangeram o período de 07/10/93 a 29/04/94 (fls.
2 do principal), portanto, durante a sua gestão.
No mérito, o ex-governador não apresentou qualquer justificativa aos itens que ocasionaram a
8.1.
aplicação da multa alegando que já havia se justificado quando da audiência e que não teve acesso aos
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documentos junto à administração municipal. Por fim, solicita o sobrestamento do processo por 90
(noventa) dias para que tenha condições de exercer seu direito à ampla defesa.
O Regimento Interno do TCU prevê no Capítulo II - Instrução e Tramitação de Processos - o
8.2.
sobrestamento do processo por parte do Relator nas seguintes condições:
"Art. 140 - 0 Relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho
singular, de oficio ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal,
o sobrestamento do julgamento ou da apreciação, a citação, a audiência dos responsáveis, ou outras
providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos, observado o disposto no art. 240 deste
Regimento, para o atendimento das diligências, após o que submeterá o feito ao Plenário ou à Câmara
respectiva para decisão do mérito.
Parágrafo Único - O Relator poderá, mediante portaria, delegar competência a Titular de
Unidade Técnica, para, com vistas ao saneamento de processos, determinar diligências e outras
providências que não envolvam o mérito."
O ex-governador, durante a fase de audiência, solicitou duas prorrogações de prazos antes de se
8.3.
defender (fls. 44/45 e 50 do principal). Naquela ocasião, há quase dois anos, requereu tal prorrogação
alegando que impetraria mandado de segurança com o intuito de colher documentos que sanariam as
irregularidades apontadas pela unidade técnica. Agora, após todo esse período, o ex-gestor solicita
sobrestamento do processo por 90 dias.
Não há razão para sobrestamento pois matéria não está sub judice nem necessita de novas
8.4
diligências para sanear os autos. Na verdade, apesar de inadequação do termo sobrestamento, a pretensão
de prorrogar seu prazo de defesa por mais 90 dias é injustificada. O prazo para defesa está previsto
legalmente, são quinze dias contados da notificação (art. 33 da Lei n° 8.443/92), estando, assim,
assegurados o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, como determina o art. 5°
da Constituição Federal/88.
As irregularidades apontadas são factuais, a equipe de auditoria detectou, por exemplo, que a
8.5.
modalidade licitatória foi tomada de preços quando deveria ser concorrência. Ou seja, existe uma portaria
ministerial que determina os limites licitatórios e que foi anexada aos autos às fls. 163/165 pela unidade
técnica tanto por ocasião da audiência quanto da notificação, para contrapor à irregularidade não se faz
necessário adiar o julgamento do processo por 90 dias.
Aliás, as razões formuladas pela defesa antes da notificação, foram insuficientes para
8.6.
descaracterizar a irregularidade quanto à modalidade licitatória, em afronta ao art. 23 da Lei n° 8.666/93.
Tal fato, associado à limitação de publicidade do certame, comprometeu o caráter competitivo do mesmo.
Esta assertiva é corroborada pelo fato de somente um concorrente ter comparecido ao procedimento
licitatório e a ele ter sido adjudicado seu objeto.
Igualmente, as demais irregularidades, abaixo transcritas, apontadas pela equipe de auditoria, não
8.7.
foram elididas pelo ex-governador, cabendo, assim, multa por ato prática de atos de gestão com grave
infração à norma legal:
ausência do projeto básico de que trata o parágrafo 2° do art. 7° da Lei n° 8.666/93, embora
mencionada sua existência no Edital de Tomada de Preços n° 069/93 da Comissão de Licitação de Obras e
Serviços da SOSP-CLOS/SOSP;
falta de comprovação da publicação do Resumo do Edital da Licitação no Diário Oficial da
União, contrariando o disposto no art. 21, inciso I, da Lei n° 8.666/93;
não estabelecimento, no Contrato, de cláusulas de garantia para assegurar sua plena execução,
ainda que previstas no Edital de Tomada de Preços, contrariando o disposto no inciso VI do art. 5° da Lei
n° 8.666/93;
celebração do 1° termo aditivo, em 17/06/94, após expirado, em 25/04/94, o prazo de vigência
do instrumento principal;
não especificação, nos Boletins de Medição da obra, das medidas efetivamente executadas e das
etapas às quais se referem, sendo informado, apenas, um percentual genérico a parcela de recursos
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financeiros correspondentes e, além disso, não houve acompanhamento baseado nas planilhas
orçamentárias.
Diante do exposto, e considerando que a peça recursal não ofereceu qualquer fato novo capaz de
9.
alterar a decisão contida no Acórdão n° 160/97 - TCU - Plenário, submetemos os autos à consideração
superior propondo:
conhecer a peça como pedido de reexame, nos termos do art. 48 c/c art.33 da Lei n° 8.443/92,
interposto pelo ex-governador do Estado do Amapá, Sr. Anníbal Barcellos, para, no mérito, ser a ele
negado provimento;
manter em seus exatos termos o Acórdão n° 160/97 - TCU, proferido pelo Plenário;
autorizar o parcelamento da multa, proposta pelos responsáveis Luiz Felipe da Silva Travassos
(Volume I) e Célio Roberto Mareco dos Santos (Volume III), com fundamento no art. 26 da Lei n°
8.443/92;
dar conhecimento da deliberação aos interessados."
4.2 — Do Diretor:
"De acordo, sem embargo de se chamar a atenção para o fato de que a autorização para o
parcelamento da multa poderá constituir objeto de deliberação após a restituição do processo ao relator, "a
quo" , uma vez que as petições (volumes I e III) não se referem à sede recursal."
4.3 — Da Secretária:
"Divergindo parcialmente dos pareceres precedentes, manifesto-me pelo provimento do Recurso
de Reconsideração interposto pelo Sr. ANNÉBAL BARCELLOS.
Conforme bem salientou a Sra. Analista, a peça recursal não forneceu elementos capazes de
desconstituir as irregularidades que embasaram o Acórdão n° 160/97 - TCU - Plenário (volume principal,
fl. 208). Contudo, verifica-se que as falhas elencadas são de natureza eminentemente operacional, não
sendo razoável atribuí-las à esfera de competência do ex-Governador do Estado do Amapá. Por essa razão,
propõe-se a exclusão da responsabilidade do Recorrente, a exemplo do que restou julgado nos seguintes
precedentes: Acórdão 428/96-P Câmara, Decisão 369/93-2a Câmara e Decisão 552/92-Plenário.
Quanto aos pedidos de parcelamento de débito formulados pelos Srs. Luiz Felipe da Silva
Travassos e Célio Roberto Mareco dos Santos, autuados, respectivamente, nos volumes I e III, embora não
tenha sido instaurada a fase recursal relativamente a esses Responsáveis, por medida de economia e
celeridade processual proponho sejam autorizados na mesma ocasião do exame do recurso interposto, com
fulcro no disposto pelo art. 26 da Lei n° 8.443/92 e pelo art. 168 do Regimento Interno.
Remetam-se os autos ao Ministério Público, na forma do art. 232 do RI/TCU."
4.4 — Do Ministério Público: O Ministério Público manifesta-se de acordo com as propostas da Analista e
do Diretor da 10a SECEX.
VOTO
Tratam os autos de auditoria realizada em obras de reforma e adaptações da Penitenciária Agrícola
de Macapá/AP, com o escopo de apurar, em cumprimento aos itens 8.1 e 8.2 da Decisão n° 674/95 — TCU
— Plenário, a legalidade das contratações, respectivos processos licitatórios, origens dos recursos,
qualidade dos projetos de engenharia, compatibilidade dos custos da obra, razões e/ou responsabilidades
pela paralisação, fidedignidade da execução dos projetos de engenharia, documentação e exigências
legais, compatibilidade entre medições e pagamentos das obras e verificação da situação das mesmas.
Examina-se, nesta oportunidade, Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Anníbal Barcellos,
visando a reformar o Acórdão n°160/97 — TCU — Plenário, que lhe aplicou a multa prevista no art. 58, II,
da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 3.000,00.
A Analista e o Diretor com a anuência da Procuradora, após análise dos autos, entendem que a
peça recursal não ofereceu qualquer fato novo capaz de alterar a decisão contida no Acórdão n° 160/97 —
TCU — Plenário, em razão disto propõem seja conhecido o Pedido de Reexame, para no mérito ser-lhe
negado provimento, mantendo-se em seus exatos termos o referido Acórdão.
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A Sra. Secretária entende que apesar de a peça recursal não fornecer elementos capazes de
desconstituir as irregularidades que embasaram o Acórdão n° 160/97, deve o Tribunal dar provimento ao
Recurso interposto pelo Sr. Annibal Barcellos, em razão de verificar-se que as falhas elencadas são de
natureza eminentemente operacional, não sendo razoável atribui-las à esfera de competência do exGovernador do Estado do Amapá, a exemplo dos julgados nos seguintes precedentes: Acórdão 428/96 — 1 a
Câmara, Decisão n° 369/93 — r Câmara e Decisão n° 552/92 — Plenário.
Entende, ainda, a Sra. Secretária que quanto aos pedidos de parcelamento de débito formulados
pelos Srs. Luiz Felipe da Silva Travassos e Célio Roberto Mareco dos Santos, embora não tenha sido
instaurada a fase recursal relativamente a esses Responsáveis, julga que por medida de economia e
celeridade processual deva desde já serem autorizados.
Assim, ante o exposto, acolho o parecer da Sra. Secretária e Voto por que este Tribunal adote o
Acórdão que submeto ao Plenário.
:
TCU-Sala das Sessões, em 25 de novembro e
Marcos inicio Vilaça
Ministro-R; ator
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ACORDÃO N° 1 7 7/98 — TCU — PLENÁRIO

Ili

1 . Processo n° TC-775.049/96-4
2 . Classe de Assunto: I — Pedido de Reexame
3 . Interessado: Anníbal Barcellos — ex-Governador do Estado do Amapá
4 . Unidade: Governo do Estado do Amapá
5 . Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
7 . Unidade Técnica: 10a SECEX
8 . Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada nas obras de
reforma e adaptações da Penitenciária Agrícola do Amapá, localizada no Município de Macapá/AP, em
cumprimento à Decisão Plenária n° 674/95, visando ao atendimento da Solicitação da Comissão
Temporária do Senado Federal destinada a investigar a situação das obras inacabadas custeadas pela
União;
Considerando que em Sessão Plenária de 16.07.97 (Ata n° 27/97), este Tribunal ao apreciar
o referido processo, resolveu, mediante Acórdão n° 160/97 — TCU — Plenário, aplicar multa ao Sr. Anníbal
Barcellos, ex-Governador do Amapá;
Considerando que, inconformado, aquele responsável interpõe pedido de reexame daquela
decisão; e
Considerando que nos autos ficou descaracterizada a responsabilidade do recorrente.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92,
conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Anníbal Barcellos, ex-Governador do Amapá, para,
no mérito, dar-lhe provimento, com a exclusão de sua responsabilidade do Acórdão n° 160/97 — TCU Plenário, bem como autorizar o parcelamento dos débitos dos Srs. Luiz Felipe da Silva Travassos e Célio
Roberto Mareco dos Santos, dando-se ciência desta decisão aos interessados.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 —Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
11.2. Ministro com voto vencido em parte: José Antonio Barreto de Macedo.
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MARC r S VINICIS VILAÇA
Ministro-Re ator

HOMERO SANTOS
Presidente

A

,OCIA:<Fui presente: WALTON ALENCAR R RIGUES
Procurador-Gera
.
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GRUPO II- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-425.167/94-1
Natureza: Pedido de Reexame
Unidade: Governo do Estado de Rondônia/Convênios FNDE
Interessada: Maria Antonieta dos Santos — ex-Secretária de Estado de
Educação de Rondônia
Ementa: Pedido de Reexame do Acórdão n° 099/96, por meio do qual
foi aplicada multa à responsável. Conhecimento. Provimento parcial.
Insubsistência do Acórdão recorrido. Juntada dos presentes autos à
respectiva TCE para análise em conjunto e em confronto.

Cuida-se de Pedido de Reexame, interposto pela Sra. Maria Antonieta dos Santos —exSecretária de Estado de Educação de Rondônia, contra o Acórdão 099/96, Relativo a Inspeção
Ordinária realizada pela SECEX/MT, no Governo do Estado de Rondônia, no período de 17 a
27/10/1994, objetivando a verificação da boa e regular aplicação dos recursos provenientes dos
convênios firmados com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE.
2.
verbis:

•

O v. decisum, prolatado por este Plenário em Sessão de 26/6/1996, assim dispôs,

"VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Inspeção, tendo como
responsáveis o Sr. Oswaldo Piana Filho e a Sra. Maria Antonieta dos Santos Costa.
Considerando que, ouvidos em audiência acerca das irregularidades apuradas pela equipe de
Inspeção do Tribunal, o Sr. Osvaldo Piana Filho apresentou razões de justificativa satisfatórias, o
mesmo não ocorrendo quanto a Sra. Maria Antonieta dos Santos Costa relativamente às seguintes
ocorrências:
a) utilização da contrapartida do Governo do Estado de Rondônia no Convênio FNDE n.
179/93 cujo Plano de Trabalho previa a aquisição de material de consumo -- na compra de material
permanente, sendo que as justificativas apresentadas (utilização dos recursos na compra de grupos
geradores) contradizem as informações contidas na Prestação de Contas do Convênio ( aquisição de
arquivos de aço e de geladeiras elétricas);
b) utilização das sobras de recursos do mesmo Convênio para o pagamento de 2.064
refeições em 17/6/1994, atendendo às necessidades rotineiras da Secretaria de Educação, sem
vincula ção direta com o respectivo Plano de Trabalho, tendo em vista que as refeições deveriam ser
fornecidas ao longo do 2' semestre de 1994 por ocasião da realização dos cursos objeto do Convênio,
e a vigência do mesmo expirou em 19/06/94;
Considerando que os pareceres da SECEX/MT e da Procuradoria são uniformes no sentido
de que se aplique à Sra. Maria Antonieta dos Santos Costa a multa prevista no art. 58, inciso II, da
Lei /1. 8.443/92:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em:
8.1 - acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Oswaldo Piana Filho;
8.2 - com fundamento nos arts. 1°, inciso II, 43, parágrafo único, e 58, incisos II e III da Lei
n. 8.443/92, c/c o art. 220, inciso II, do Regimento Interno, aplicar à Sra. Maria Antonieta dos Santos
Costa a multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar
do recebimento cia notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da divida ao
Tesouro Nacional;
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8.3 — autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei Sne.s"81.4":2:92
judicial da divida, acrescida dos encargos legais, contados a partir dodia seguinte ao término do
prazo ora estabelecido até a data do recolhimento, caso não atendidaa notificação, na forma da

legislação em vigor."

Inconformada, a recorrente apresenta as seguintes razões de defesa, por meio de
advogado legalmente constituído:
3.1 — " (...) a aplicação de sanção em forma de multa à Recorrente é, no mínimo, injusta e
inaceitável a vista do 'Relatório de Inspeção', uma vez que o mesmo, foi fundamentado de forma
parcial, beneficiando apenas o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado à época, Senhor Oswaldo
Piana Filho, conseqüentemente só auferindo responsabilidades punitivas a ora recorrente."
3.2 — "Os objetivos do Convênio foram cumpridos na íntegra, embora não previam a aquisição
de materiais permanentes, os 'recursos dele oriundos', não foram pela Secretaria de Estado da
Educação de Rondônia desviados Não ocorreu o chamado desvio de finalidade. (...) as metas do
Convênio em apreço, diga-se, elaborados em gabinetes, longe das reais necessidades dos
Administradores e dos Administrados, relegam a segundo plano as intenções de se proceder a um
atendimento condigno à população estudantil das escolas públicas brasileiras. Ensinar em curso noturno
sem luz elétrica é, no mínimo, anti-ético, não producente, para não se dizer imoral."
3.3 — "No que concerne ao item b, a Recorrente mais uma vez esclarece a este RR. Corte, que:
'Considerando o saldo disponível proveniente da aplicação financeira, após a execução da ação de
capacitação de recursos humanos, previstos no PTA, a Secretaria viu a necessidade de atender os
docentes participantes do Programa 'Um Salto Para o Futuro' quanto ao fornecimento de alimentação,
visto que os mesmos eram treinados de forma contínua, e a maioria desses profissionais trabalham e
residem em bairros distantes ao local do funcionamento dos telepostos'."
3.4 - "(...) todo o ato administrativo repousa na finalidade pública e, no caso em comento, a
finalidade pública do ato em questionamento foi rigorosamente cumprida pela ora Recorrente. Não
houve desvio de verbas públicas. Houve sim, emprego das verbas oriundas do contrato de acordo com
as necessidades surgidas e emergentes à época da sua vigência.
3.5 — "Também não há que se falar em desvio de finalidade, visto que as verbas foram em sua
totalidade empregadas dentro dos objetivos do próprio convênio, ou seja, no desenvolvimento e
aperfeiçoamento do setor educativo do Estado de Rondônia. Ocorre que para a Educação obter
melhores níveis, salutar se torna, que sejam as verbas aplicadas nos objetivos meios, isto é, criando
condições condizentes com as reais necessidades de cada região."
3 6 — "Desvio de finalidade, dar-se-ia, se a Recorrente, exercesse sua competência com o
intuito de alcançar fim diverso em função da qual lhe fora atribuída (a competência), visando alcançar
outros objetivos, não os que estariam previstos no instrumento do convênio."

Além do acima exposto tece a recorrente algumas considerações sobre o poder
discricionário do administrador.
A SECEX/MT, ao instruir a peça recursal entende que os argumentos apresentados não
alcançam seu objetivo, ou seja, não apresentam fatos novos que possam sanear ou justificar as
irregularidades mencionadas nas alíneas "a" e "h" do Acórdão recorrido e, notadamente, não se
fizeram acompanhar de quaisquer documentos que pudessem alterar o disposto no Acórdão n°
099/96 — TCU — Plenário.
Salienta a Unidade Instrutiva que a recorrente equivoca-se ao entender que este
• Tribunal de forma insatisfatória aceitou as razões de justificativas do Excelentíssimo exGovernador Oswaldo Piana Filho e rechaçou as oferecidas por ela. Esclarece que as justificativas
ofertadas pelo referido ex-Governador apontaram de forma clara que as dispensas de licitações
MIN-IS/C1Notos/v425167/94-1
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por ele autorizadas objetivaram atingir os objetivos propostos no Conv
embora deixando de atender as formalidades legais pertinentes. Já, no caso da Sra. Maria
Antonieta dos Santos Costa, grave é a irregularidade, pois, caracteriza-se realmente por desvio de
finalidade na aplicação de recursos provenientes de convênio, até o momento injustificado.
Destarte, propõe a Unidade Técnica que se conheça do presente recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos o Acórdão n° 099/96 — TCU —
Plenário, face a não apresentação de fatos novos que possam alterar o referido decisum.
O Ministério Público, em cota simples, manifesta-se de acordo.
É o Relatório.
VOTO
O presente Pedido de Reexame foi interposto dentro do prazo regimental e preenche os
requisitos de admissibilidade insculpidos no art. 233 do Regimento Interno deste Tribunal,
devendo, dessa forma, ser conhecido.
Quanto ao mérito, data venha dos pareceres exarados, entendo que a orientação para
os presentes autos deve ser outra.
Como visto no Acórdão recorrido, foi aplicada multa à Sra. Maria Antonieta dos
Santos Costa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência das "irregularidades"
citadas nas alíneas "a" e "h" daquela decisão. Ambas as falhas dizem respeito a desvio de
finalidade.

No que tange à alínea "a" observa-se que, de fato, há contradição nas informações
prestadas pela ex-Secretária de Educação do Estado de Rondônia, haja vista que na Prestação de
• Contas do Convênio 179/93 afirma a responsável que adquiriu arquivos de aço e de geladeiras
elétricas, enquanto que nas razões de justificativas apresentadas, em atendimento à audiência
promovida por este Tribunal, e nas razões recursais, alega a recorrente que comprou grupos
geradores.
Por oportuno, impende trazer à colação o objeto do supracitado convênio: "capacitação
de recursos humanos; aquisição de material didático, aquisição de material de consumo;
construção (continuação) de escola de 40 salas; reforma de unidades escolares; implantação de
oficinas pedagógicas; manutenção da gestão administrativa escolar; implementação do programa
'Um salto para o Futuro'." Todas essas ações voltadas para o ensino fundamental.
Em resposta à audiência, aduziu a responsável que optou pela compra dos grupos
geradores, muito embora não houvesse previsão de aquisição desses equipamentos no PTA
aprovado pelo MEC, em função da crise energética por que passava o interior do Estado de
Rondônia, trazendo conseqüências negativas para o funcionamento das escolas, principalmente no
período noturno.
Ao analisar as justificativas da responsável, a Unidade Técnica ressaltou que, apesar
da fundamentação aduzida basear-se em crise energética que estaria prejudicando o ensino, tais
MIN-I SIC/votosI v425 167/94-1
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grupos geradores teriam sido adquiridos em dezembro/93 e dois deles teriam sido transferidos às
respectivas escolas somente em maio/94; o terceiro ainda estava no almoxarifado da Secretaria de
Educação em janeiro/95. Concluiu a SECEX/MT que tal demora em se transferir os grupos
geradores às escolas vem a desacreditar a dita crise. Demais disso, observou não terem sido
encontrados os documentos relativos à compra de tais geradores e que a responsável, anexou aos
autos apenas o termo de transferência interna relativo a dois grupos geradores, sendo que um
deles sequer corresponde à descrição daqueles adquiridos, ou seja, não é de 24 KVA.
Em que pese tais contradições e inconsistências, observa-se que a compra de material
permanente em vez de material de consumo se deu com recursos da contrapartida do Governo
do Estado de Rondônia, apesar da inobservância do Plano de Aplicação previsto no convênio
179/93.
Além disso, verifica-se que foi prolatado um Acórdão aplicando multa à responsável e
uma Decisão determinando a instauração de Tomada de Contas Especial em decorrência do
mesmo motivo. Dispõe o subitem 8.1. da Decisão n° 377/96-Plenário, proferida juntamente com o
Acórdão recorrido, verbis:
"8.1 - determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa ção-FNDE que:
8.1.1. - com fundamento no § 1' do art. 8° da Lei n. 8.443/92, instaure tomada de contas
especial com vistas a apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o débito, relativamente:
(..) d) à aquisição, sob a responsabilidade da Sra. Maria Antonieta dos Santos Costa, de três
grupos geradores de 24 KVA, não prevista no escopo do Convênio n. 179/93;"

Releva notar que a referida TCE já deu entrada neste Tribunal, tendo sido autuada
como processo n° TC-750.109/98-0, se encontrando na SECEX/RO para fins de instrução.
Faz-se mister, portanto, postergar essa possível aplicação de multa para o julgamento
da referida Tomada de Contas Especial face às razões anteriormente expostas e em virtude de que
se terá mais elementos para a análise do feito, bem como poderá restar comprovado que os
recursos foram realmente aplicados na área de educação, além de que, se permanecer a aplicação
de multa, estaria ocorrendo um prejulgamento. Se na tomada de contas especial também se apura
responsabilidades, por conseguinte, ela só poderia ser julgada irregular. De outra parte, o
fundamento da multa aplicada à responsável (art. 58, incisos II e III da Lei n° 8.443/92)
correspondem às alíneas "h" e "c" do art. 16, inciso III, da mesma lei, que trata de contas
irregulares.
Quanto à alínea "b", cumpre inicialmente observar que há um pequeno erro material na
expressão "ao longo do 2° semestre de 1994", visto que as refeições deveriam ter sido fornecidas
ao longo do 2° semestre de 1993, conforme fls. 64 dos presentes autos.
Ainda no tocante à alínea "b" verifica-se que foram utilizadas sobras de recursos do
mesmo convênio para o pagamento de refeições atendendo às necessidades rotineiras da
Secretaria de Educação do Estado de Rondônia. Este Tribunal, em reiteradas vezes, tem decidido
em julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis por convênios que aplicaram os
recursos fora do objeto conveniado, porém revertidos em prol da comunidade. Confira-se, a
propósito, os Acórdãos proferidos pela 2 Câmara n's 72/97; 58/96; 165/96; 243/96; 837/96;
31/93; e os Acórdãos da 1' Câmara n's 4/97; 1/96 e 61/93, além de muitos outros.
MIN-1S/C/votw/v425167/9 4- I
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Assim, considerando a jurisprudência predominante no âmbito desta Corte de Contas e
considerando, ainda, que se cuida de sobra de recursos de convênio aplicada dentro da mesma
área - educação, tratando-se tão-somente de falha formal que não enseja a aplicação de multa,
creio que merece acolhida o inconformismo da recorrente.
Ante todo o exposto, impende se tornar insubsistente o Acórdão 099/96-TCU-Plenário
e juntar os presentes autos de Relatório de Inspeção à Tomada de Contas Especial (TC750.109/98-0) de que trata o subitem 8.1.1, letra "d", da Decisão n° 377/96-TCU-Plenário, para
análise em conjunto e em confronto.
Destarte, Voto por que este Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação
deste egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão

M SARAIV
istro-Relator
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ACÓRDÃO N° 1 7 8/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-425.167/94-1
Classe do Assunto: I — Pedido de Reexame em processo de Relatório de Inspeção
Interessada: Maria Antonieta dos Santos Costa — ex-Secretária de Estado da Educação
Unidade: Governo do Estado de Rondônia
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: SECEX/MT
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Inspeção Ordinária realizada pela
SECEX/MT, no Governo do Estado de Rondônia, no período de 17 a 27/10/1994, objetivando a
verificação da boa e regular aplicação dos recursos provenientes dos convênios firmados com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE.
Considerando que o Plenário desta corte ao julgar os presentes autos, conforme o Acórdão
n° 099/96, aplicou multa à responsável, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em decorrência de duas
irregularidades, ambas referentes a desvio de finalidade da aplicação de parte dos recursos do convênio n°
179/93;
Considerando que, inconformada, a Sra. Maria Antonieta dos Santos Costa interpôs Pedido
de Reexame contra o referido Acórdão;
Considerando que há um processo de Tomada de Contas Especial relativa à primeira
irregularidade (aquisição, sob a responsabilidade da Sra. Maria Antonieta dos Santos Costa, de três grupos
geradores de 24 KVA, não prevista no escopo do Convênio n. 179/93), autuado como TC-750.109/98-0;
Considerando ser mais adequado à espécie analisar a questão na supracitada TCE;
Considerando que, no tocante à segunda irregularidade (utilização de sobras de recursos do
Convênio n° 179/93 para o pagamento de refeições atendendo às necessidades rotineiras da Secretaria de
Educação do Estado de Rondônia) este Tribunal, em reiteradas vezes, tem decidido em julgar regulares
com ressalvas as contas dos responsáveis por convênios que aplicaram os recursos fora do objeto
conveniado, porém revertidos em prol da comunidade;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Sra. Maria
Antonieta dos Santos Costa nos termos do art. 48 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 233 do RI/TCU, para,
dando-lhe provimento parcial, tornar insubsistente o Acórdão 099/96-TCU-Plenário e juntar os presentes
autos ao processo de Tomada de Contas Especial TC-750.109/98-0, para análise em conjunto e em
confronto.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 — Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva (Relator), Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

M SARAIVA
inistro-Relato

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

A•
ON ALENCAR IODRIGUES
Procurador- eral
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GRUPO II- CLASSE IV - PLENÁRIO
TC-625.042/98-0
NATUREZA: Tomada de Contas Especial.
ENTIDADE: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT.
RESPONSÁVEIS: Marco Aurélio de Sá Brito Brasil e Regina Telli.

Tomada de Contas Especial instaurada contra Agência de Correios
Franqueada em razão de irregularidades em acertos de contas.
Processo, em fase de citação, enviado preliminarmente ao Ministério
Público para o pronunciamento de que trata o art. 118 do Regimento
Interno, ante a superveniência do Acórdão n° 59/98-TCU-Plenário,
pelo qual o Tribunal julgou-se incompetente para o exame da
matéria. Parecer do Ministério Público pelo prosseguimento do feito
e modificação do entendimento do Tribunal, por considerar que os
contratos de franquia da ECT têm natureza de concessão de serviço
público. Reafirmação da ausência de competência do Tribunal para a
matéria, diante da natureza puramente comercial dos contratos e da
inexistência de indícios de irregularidade praticada por agente
público. Arquivamento dos autos. Determinação à ECT para que
prossiga com as providências destinadas ao ressarcimento dos danos
sofridos.
RELATÓRIO

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos-ECT em decorrência de irregularidades nos acertos de contas da empresa Simon, Sá Brito e
Leite LTDA. -ME, (Agência de Correios Franqueada Jardim Paraná, em Campo Mourão/PR), de
propriedade de Marco Aurélio de Sá Brito Brasil e Regina Telli.
Embora o processo estivesse ainda em fase de citação, tendo vindo ao meu Gabinete para
o exame de pedido de prorrogação de prazo apresentado pelos responsáveis, solicitei, desde logo, o
indispensável pronunciamento do douto Ministério Público, considerando o entendimento firmado por
esta Corte no Acórdão 059/98-TCU-Plenário (Ata n° 15/98) de que não se submeteriam as matérias desta
espécie à competência do Tribunal, tendo em vista a natureza privada do contratos realizados entre a ECT
e seu agentes franqueados, desde que ausentes indícios de irregularidade praticada por agente público.
Manifestou-se aquele Órgão em parecer de lavra do Subprocurador-Geral Jatir Batista da
Cunha, cujo teor abaixo transcrevo parcialmente .
CL

Data maxima venha das posições contrárias, não anuímos ao entendimento de que os
contratos de franquia empresarial, firmados entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT e
as empresas particulares, amoldam-se à hipótese de ausência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo.
A respeito do tema, anexamos cópia do judicioso Parecer da douta Procuradora Maria
Alzira Ferreira, exarado nos autos do TC 550.069/98-4, cuja força dos argumentos é indicativa de que a
matéria mereça ser reavaliada por esta Corte.
Ante o exposto, manifestamo-nos no sentido de que se dê prosseguimento à instrução do
Minbjb_160 \processos do BJB\1998\d4
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presente processo ..."
No parecer referido pela douta Procuradora, defende-se a competência do Tribunal para
exame da matéria, considerando, em síntese, os seguintes argumentos:
as semelhanças entre os institutos da franquia e da concessão são tais que se pode dizer
que a franquia seja uma modalidade de concessão; ademais, a Lei 8.666/93, arts. 55 e 58 a 61,
praticamente publicizou todos os contratos de direito privado celebrados pela Administração (Maria
Sylvia Zanella Di Pietro. Parcerias na Administração Pública-Concessão, Permissão, Franquia,
Terceirização e outras Formas. Atlas. 1997);

•

no instrumento de franquia presente nos autos foi registrado o termo "autorização" de
serviços, que é uma das modalidades de delegação de serviços públicos;
- trata-se de contrato administrativo típico, pois nele a Administração participa
derrogando normas de direito privado, agindo publicae utilitatis causa, sob a égide do direito público,
com supremacia de poder, como se observa do excerto do parecer que abaixo transcrevo ipsis litteris:
" - • Cláusula Primeira
sob a orientação e a supervisão da FRANQUEADORA'
- • Cláusula Segunda
'2.1 Considera-se TITULAR de uma ACF a pessoa física a quem tenha sido outorgado
pela FRANQUEADORA...
2.2 A condição de TITULARIDADE e a outorga definidas neste Contrato não poderão
ser delegadas ou transferidas.'
Cláusula Terceira
'3.1 Taxa Inicial.. .' (taxa é uma das espécies de tributo).
Cláusula Quarta
autorizados pela
Operar, exclusivamente, todos os 'SERVIÇOS'
'4.9
FRANQUEADORA... '
'4.13 Cobrar estritamente os preços constantes das tarifas e tabelas fornecidas pela
FRANQUEADORA' (tarifas são preços públicos).
'4.17 Submeter à FRANQUEADORA todos os contratos relativos aos clientes captados
pela FRANQUEADA'
Cláusula Décima
'Será permitida à franqueada a prática da coleta de produto postal de seus clientes,
desde que sua operacionahzação seja aprovada pela FRANQUEADORA.... ' " (os grifos são do original).
É o Relatório
VOTO

Trago o presente processo ao Plenário do Tribunal visando a proporcionar que este
Colegiado reexamine o entendimento recentemente firmado quanto aos processos da espécie, desta feita
à luz da respeitável opinião divergente compartilhada pelo Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha e
pela Procuradora Maria Alzira Ferreira, doutos membros do Ministério Público junto ao Tribunal.
Entretanto, data venha, considero não carecer de reparo o entendimento atacado.
2.
Por mais semelhanças que se observem entre as concessões e as franquias, não vejo como
3.
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confundir os dois institutos, cujas distinções foram pormenorizadamente discutidas no Relatório e no
Voto condutor do mencionado Acórdão 59/98-Plenário.
Cabe, não obstante, destacar que, nas concessões de serviços públicos, os concessionários
atuam em nome próprio, sob designação específica, enquanto o franqueado utiliza marca e designação
"cedidas" pelo franqueador. Quanto às franquias no âmbito da ECT, as Agências de Correios
Franqueadas utilizam a marca, o logotipo e demais padrões de comunicação visual da ECT, de tal forma
que têm aparência idêntica à das agências postais administradas diretamente pela ECT.
De mencionar, ainda, que, em regra, o concessionário se utiliza de know how próprio; nas
franquias, ao contrário, é adotada pelo executor dos serviços tecnologia de domínio do franqueador. No
sistema de franquias da ECT, os serviços são prestados pelos franqueados em execução de rotinas
estabelecidas nos manuais da ECT, utilizando-se de materiais impressos e carimbos padronizados
fornecidos pela franqueadora. Até mesmo o treinamento dos servidores das agências franqueadas é de
responsabilidade da ECT.
Cabe destacar, também, que a mera menção que faça a "serviços autorizados" não tem o
condão de atribuir ao contrato de franquia a natureza de autorização de serviços públicos. Nem a
presença, no termo da avença, das expressões "outorga", "taxa" e "tarifa" modifica-lhe a natureza, para
emprestar-lhe características de concessão (ou subconcessão) de serviço público.
Importa observar que a ECT, na execução dos contratos de franquia, não atua com
poderes de concedente de serviço público (encampação, intervenção, uso compulsório de recursos
humanos e materiais, intervenção, extinção, etc), nem a franqueada goza de qualquer prerrogativa
atribuível aos concessionários (privilégios fiscais, ocupação do domínio público, etc).
Mas, não somente as prerrogativas inerentes às concessões de serviço público estão
ausentes. Nenhuma condição exorbitante do direito privado pode ser identificada no relacionamento
comercial da ECT com as pessoas franqueadas. As disposições contratuais que estabelecem condição de
aparente "inferioridade" da franqueada em relação à ECT decorrem não da condição desta de ente da
Administração, mas da própria relação que tipicamente se estabelece nos contratos de "franchising".
Resta claro não que não se trata de contrato de concessão, mas de franquia empresarial,
regido pelas normas de direito privado.
Entretanto, se se considerar que por força da Lei 8.666/93 tais avenças possam adquirir
atributos típicos dos contratos administrativos, como defende a douta Procuradora, ainda assim, com a
devida vênia, a jurisdição do Tribunal não alcançaria os particulares contratantes com a Administração
que lhe causassem prejuízo sem o concurso irregular de agente público, tal qual ocorreria se o particular
contratante fosse uma empresa construtora de obras civis, por exemplo, sempre se considerando não ter
havido irregularidade praticada por agente público.
O Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues aborda com proficiência o tema aqui
tratado em judicioso parecer lançado no TC-625.286/97-9, do qual julgo oportuno transcrever os
seguintes trechos, para o deslinde da presente questão:
"Cabe razão aos defendentes, entretanto, quanto à alegada impropriedade do instrumento
processual - Tomada de Contas Especial — e à incompetência do TCU para processar e julgar o débito em
causa.
Entende o Ministério Público que os responsáveis não mantêm nenhum vínculo com a
Administração Pública a não ser pelo contrato de franquia celebrado com a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, de natureza jurídica estritamente comercial, sem características que os elevem à
condição de agentes públicos
Não havendo gestão de coisa pública, e sendo o vínculo existente de natureza eminentemente
comercial, falta substância a este processo de Tomada de Contas Especial, uma vez que a jurisdição do
TCU, como tenho sustentado em diversos processos, não alcança particulares que tenham provocado dano
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ao Erário, ainda que dolosamente, sem que estejam investidos da condição de agentes públicos,
ressalvada tão-só a hipótese de conluio com agente público. Vale dizer, ainda, que fruto de irregularidade,
de fraude, de dolo, de má-fé, o dano causado por particular sem participação de agente público não o
sujeita à jurisdição do TCU, limitada que é por sua natureza ontológica de órgão de controle externo da
atividade da Administração Pública e não da atividade dos particulares, por danosa ao Erário que seja.
É a hipótese, por exemplo, de pessoas que obtenham fraudulentamente beneficios do INSS,
mas sem conluio com funcionários da autarquia.
Em processo com essa hipótese, manifestei-me da seguinte forma, plenamente compatível
com este caso, considerado o vínculo meramente comercial entre a ECT e a empresa franqueada, in
verbis:
(..) De início, observa-se que, para a prática do ato irregular
que originou os pagamentos indevidos, não concorreu nenhum agente público. A irregularidade
é atribuível única e exclusivamente ao particular.
Aliás, vale ressaltar que a circunstância de receber benefícios
previdenciários não altera a situação jurídica da pessoa perante a Administração. Ela continua
sendo alheia ao serviço público.
Nesses casos, a jurisprudência sempre se orientou no sentido de
que os particulares que não tenham utilizado, arrecadado, guardado, gerenciado ou
administrado dinheiros, bens ou valores públicos ou pelos quais a União responda, conforme
preconiza o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, não estão sujeitos à
jurisdição do Tribunal de Contas da União.
Não obstante, reconhecendo a existência de outros processos de
tomadas de contas especial similares ao presente, em tramitação nesta Corte, em que não foi
questionada a validade, cumpre aprofundar a análise e verificar se a Constituição Federal de
1988 alterou significativamente o espectro de atuação deste Tribunal, de molde a alcançar
também os particulares.
III
Anteriormente à Carta de 1988, a jurisprudência era uníssona
no sentido de o particular não estar sujeito a tomada de contas especial. Nesse sentido, o
Ministro RUBENS ROSA, de modo a não deixar nenhuma dúvida, nos autos do TC-038.807/57,
em Sessão de 4.9.57, asseverou:
'Uma coisa é indiscutida, o particular não está sujeito a
processo de tomada de contas especial julgado por este Tribunal.'
(---)
Verifica-se, portanto, que a Corte de Contas sufragou o
entendimento de que, como regra, o particular não está sujeito ao julgamento de contas.
A exceção ocorre quando ele pratica a irregularidade em
conjunto com o servidor público. Nesse caso, a condição especial do servidor público e a
necessidade de adequada apuração dos fatos determinam a prorrogação da competência do
Tribunal de Contas para todos os envolvidos. Essa orientação está cristalizada no Enunciado n2
186 da Súmula desta Corte, in verbis:

•

'Súmula n2 186 - Consideram-se sob a jurisdição do Tribunal de
Contas da União os co-autores, embora sem vínculo com o serviço público, de peculato
praticado por servidores — quer sejam ou não Ordenadores de Despesas ou dirigentes de
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órgãos — da Administração Direta ou Indireta da União e Fundação instituída ou mantida pelo
Poder Público, e, ainda, pertencentes a qualquer outra entidade, que gerencie recursos
públicos, independentemente da sua natureza jurídica e do nível quantitativo da sua
participação no capital social. A juízo do Tribunal, atentas as circunstâncias ou peculiaridades
de cada caso, os aludidos co-autores estão sujeitos à tomada de contas especial, em que se
quantifiquem os débitos e se individualizem as responsabilidades ou se defina a solidariedade,
sem prejuízo da adoção, pelas autoridades ou pelos órgãos competentes, das medidas
administrativas, civis e penais cabíveis, nas instâncias próprias e distintas.'

o.

Assim, a par de determinar a submissão de terceiros sem
vínculo com o serviço público, no caso de irregularidade praticada em conluio com servidor
público, o Enunciado, em uma interpretação a contratio sensu, também materializa a orientação
de que, não existindo participação de servidor público, a tomada de contas especial é
inaplicável. Vale ressaltar que esse Enunciado não sofreu alteração com o advento da
Constituição de 1988, estando, por conseguinte, em pleno vigor.
(--.)
Com efeito, mesmo sob a égide da Constituição de 1988, a
competência institucional do Tribunal de Contas não se alterou de sorte a alcançar particulares,
totalmente desvinculados da Administração Pública, que causem prejuízo ao Erário.
Como hem ponderou o Ministro IVAN LUZ, quando exercia o
cargo de Procurador-Geral do Ministério Público junto a este Tribunal, ao manifestar-se no
processo n 2 TC-020.780/81 (DOU de 16.3.83, Seção I, pág. 4.571, apud BDA - out/92, pág.
588), a interpretação correta do alcance da atuação do Tribunal de Contas deverá observar os
limites fixados pela Constituição, in verbis:

•

'Qualquer interpretação do inciso III, do art. 34, do Dec.-lei n 2
199, de 1967, que elasteça a competência da Corte para além do que decorre de sua natureza
institucional, a transformaria em juízo abrangente de todas as questões que envolvessem dano
ao patrimônio da União, ou, já extensivamente, aos órgãos e entidades da Administração
Federal. Tal elastério emprestaria feição inconstitucional ao dispositivo.'
Essa interpretação permanece válida no sistema normativo
atual, pois a competência de julgar contas (art. 71, II) continua limitada pela natureza
institucional do Tribunal de Contas, como órgão orientado para o desempenho do mister do
controle externo.
Assim, observa-se que o processo de tomada de contas especial
tem o seu âmbito de abrangência definido pelo art. 71, II, da Constituição Federal, do modo o
mais amplo possível, limitado tão-somente por sua natureza intrínseca de voltar-se para a
atividade administrativa do Estado. A limitação é de ordem ontológica da tomada de contas
especial e do próprio Tribunal de Contas da União.
Com efeito, não é qualquer dano ao Erário suficiente para
determinar a instauração da tomada de contas especial. Por exemplo: o particular, sem
qualquer vínculo com a administração, que abalroa culposamente, ou mesmo dolosamente, um
veículo oficial, sofrerá as sanções cíveis e penais compatíveis, sem sujeitar-se, entretanto, a ter
suas contas julgadas pelo TCU
O acolhimento de tese divergente importaria em alargar ao
extremo a competência do TCU, desvirtuando sua própria razão de ser, sua natureza
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institucional, criando mecanismo administrativo de exceção para sancionar qualquer pessoa
que provoque dano ao Erário.
Ademais, não se pode olvidar que o julgamento pela
irregularidade das contas implica outras sanções que não a mera reposição patrimonial.
Subjacente à questão patrimonial, procede-se na TCE a uma avaliação ampla da conduta do
responsável, com reflexos de ordem político-administrativa, tais como a imposição de multa de
até cem por cento do valor do débito, a inabilitação para o exercício de função pública,
inelegibilidade etc. Manifesta seria, na hipótese acima, a desigualdade entre o Estado e o
cidadão em relação aos meios de que disporiam para a defesa de seus interesses. Assim, caso
fosse o veículo oficial a causar dano ao particular, a este restaria tão-só a justiça federal
comum para recompor seu patrimônio.
Demonstra-se, assim, que não obstante a amplitude do
comando constitucional, a jurisdição do TCU e a conseqüente competência para instaurar TCE
não abrangem todo o universo de possibilidades de dano ao Erário. Há que existir uma
vincula ção entre o causador do dano e a Administração Pública, para justificar a intervenção
do Tribunal de Contas da União.
Desse modo, entende o Ministério Público que o particular que
tenha recebido indevidamente benefícios previdenciários, para o qual não concorreu nenhum
agente público, não está submetido à jurisdição do Tribunal de Contas da União, sendo
inaplicável o instituto da tomada de contas especial ...' (destaques do original).
Nota-se, portanto, e uma vez que inexiste qualquer indício de irregularidade cometida por
agente público, que a matéria abordada nos autos refoge à competência deste Tribunal, estando ausentes
pressupostos para a regular constituição e prosseguimento válido do presente processo, razões pelas quais
deve ser arquivado.
Na mesma linha das várias decisões anteriores adotadas em casos análogos, é cabível o
envio à ECT de determinação no sentido de que dê regular prossecução às providências destinadas ao
ressarcimento dos danos sofridos pela empresa em decorrência dos fatos a que se refere o presente
processo.
Ante o exposto, reafirmando o entendimento adotado quando da edição do
Acórdão n° 59/98-TCU-Plenário (Ata n° 15/98), com as vênias de estilo por dissentir do Ministério
Público, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este egrégio Plenário
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 25 de novembro de 1998.

BENTO J SE B
Ministro-Rel
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Processo n° 625.042/98-0
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.
Responsáveis: Marco Aurélio de Sá Brito Brasil e Regina Telli.
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: Secex/RS.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 163 do Regimento Interno,
por ausência de pressuposto de constituição;
8.2. determinar à ECT que dê regular prossecução às providências destinadas ao ressarcimento dos
danos sofridos pela empresa em decorrência dos fatos a que se refere o presente processo.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 -Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin (Relator) e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente
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TC-425.212/95-5 (com 5 volumes)
NATUREZA: Relatório de Auditoria
ÓRGÃO: Governo do Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual do
Meio Ambiente (Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de
Mato &OSSO - Prodeagro)
RESPONSÁVEIS: Eucário Antunes Queiróz e César Alberto Miranda
Lima dos Santos Costa (ex-Secretários do Meio Ambiente e ex-Presidentes
da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Fema); Frederico Guilherme de
Moura Müller (Secretário do Meio Ambiente e Presidente da Fema); e José
Meireles (ex-Prefeito Municipal de Cuiabá) (fl. 191).
EMENTA: Relatório de Auditoria. Ocorrências verificadas na aplicação
de recursos oriundos de empréstimo obtido de entidade internacional e
transferidos por órgão federal a estado mediante convênio. Diligência.
Audiência. Acolhimento das razões de justificativa. Determinações.
Tratam os autos de Relatório de Auditoria realizada no Governo do Estado de Mato Grosso
(Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso - Prodeagro), no período de
27/11/1995 a 01/12/1995, abrangendo os recursos federais transferidos mediante o Convênio n° 399/92,
celebrado entre o então Ministério da Integração Regional e o Governo do Estado de Mato Grosso, cujos
recursos são oriundos do Contrato de Empréstimo n° 3.492-BR, firmado entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird (fls. 17/41).
Ao concluir seu relatório a Equipe de Auditoria, em razão das ocorrências verificadas, propôs
(fls. 41/41-v) as seguintes medidas, que acolhi por despacho (fl. 42):
1. Diligência à Fundação Estadual de Meio Ambiente - Fema para informar:
as providências adotadas quanto ao descumprimento, pela Associação Diamantinense de
Ecologia - ADE, dos objetivos propostos no Termo de Referência relativo ao Processo Administrativo n°
371/94 (Convite n° 40/94);
a situação de todos os convênios celebrados com prefeituras dentro do Projeto Mutirão
Verde;
a situação do Projeto de Caracterização e Implantação de Áreas Verdes no Município de
Alta Floresta/MT, objeto do Convênio n° 31/94.
2. Audiência dos Srs. Eucário Antunes Queiróz e César Alberto Miranda Lima dos Santos
Costa (ex-Secretários do Meio Ambiente e ex-Presidentes da Fema); Frederico Guilherme de Moura Müller
(Secretário do Meio Ambiente e Presidente da Fema); e José Meireles (ex-Prefeito Municipal de Cuiabá), para
apresentarem razões de justificativa quantos às seguintes irregularidades, de acordo com a responsabilidade
atribuída a cada responsável às fls. 41/42:
- adoção sistemática dos procedimentos do Bird para a realização de obras, prestação de
serviços e aquisição de bens, desconsiderando os interesses da União, expressos na Lei n° 8.666/93;
- contratação de Organizações Não Governamentais por meio de procedimentos estabelecidos
no Manual Operacional do Projeto Participa Meio Ambiente, com simulação de procedimento licitatório nos
processos n° 371/94 (convite n° 40/94), 390/94 (convite n° 42/94), 589/94 (convite n° 58/94) e 597/94 (convite
n° 64/94),
descumprimento da cláusula Quinta do Convênio n° 399/92-SDR, relativamente à
documentação comprobatória de despesa dos convênios com prefeituras realizados dentro do Projeto Mutirão
Verde com recursos do Prodeagro;
- aquisição de veículo de fabricação nacional, marca Ford, modelo Verona GLX, objeto da
Concorrência Pública Fema n° 006/94, dentro do subcomponente B5 - Licenciamento,
1
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Monitoramento e Fiscalização do Prodeagro;
não estabelecimento no Edital de Concorrência Pública n° 007/94 de critérios para julgamento
das propostas técnicas com disposições claras e parâmetros objetivos;
contratação da Companhia Matogrossense de Mineração — Metamat, com inexigibilidade de
licitação, para efetuar o levantamento, inventário e diagnóstico das atividades mineradoras, em uma faixa de
aproximadamente 450 km por 150 km entre as coordenadas 8° - 11° latitude sul e 54° - 58°30' longitude oeste;
utilização do critério de julgamento pelo "preço global" das propostas, sem que tal critério
estivesse claramente definido no Edital de Concorrência Pública n° 009/94; e
realização de licitação para a implantação da instalação de beneficiamento de lixo urbano e
recuperação de área degradada por garimpo sem a pré-existência do projeto básico previsto na Lei das
Licitações (Concorrência Pública Internacional n° 01/94).
A diligência dirigida à Fema foi parcialmente atendida. A Secex/MT acolheu (fl. 176, subitem
4.2.5.1) os esclarecimentos apresentados em relação ao Convite n° 40/94 (Processo Administrativo n° 371/94).
A informação sobre os convênios celebrados com prefeituras municipais foi apresentada de forma incompleta
por isso foi sugerida a realização de nova diligência para melhor esclarecer esse ponto (fl. 177, subitem
4.3.4). Para a questão do "Projeto de Caracterização e Implantação de Áreas Verdes no Município de Alta
Floresta/MT" (Convênio n° 31/94), a Fema informou que o término desse convênio ocorreu em 13/04/1995
que o Parecer Técnico n° 005/95, de 13/03/1995, considerou excessivamente elevado o valor destinado à
execução desse projeto (fl. 182, subitem 4.9.1). Por isso, a Unidade Técnica propõe a instauração de tomada
de contas especial.
Nova diligência foi encaminhada à Fundação Estadual do Meio Ambiente (fl. 188), sendo, em
resposta, remetida a planilha demonstrativa dos convênios celebrados entre essa Fundação e prefeituras
municipais do Estado de Mato Grosso, com recursos do Convênio n° 399/92-SDR (fl. 190). As informações
apresentadas não permitem conclusões definitivas em relação a esses convênios (apresentação da prestação
de contas, atingimento do objeto, aprovação das contas, instauração de TCE), sendo proposta determinação
para que a Fema apresente demonstrativo final da situação desses convênios, indicando a aprovação ou não
das respectivas prestações de contas, bem como as providências adotadas na hipótese de contas rejeitadas ou
omissão na apresentação de contas (fl. 192).
Em decorrência das audiências realizadas, foram apresentadas as razões de justificativa de fls.
63/65 (José Meirelles); 66/68 (Eucário Antunes Queiroz); 103/153 (César Alberto Miranda Lima dos Santos
Costa). O Sr. Frederico Guilherme de Moura Müller não se manifestou. Entretanto, considerando que as
irregularidades que estariam sendo imputadas a esse responsável foram também atribuídas aos Srs. Eucário
César Alberto, a Secex/MT entende cabível o aproveitamento das razões de justificativa apresentadas por
estes responsáveis (fl. 171, subitem 2.2).
A seguir constam, resumidamente, as justificativas oferecidas pelos respectivos responsáveis
a análise da Secex/MT.
Para a adoção sistemática dos procedimentos do Bird na aplicação dos recursos do Convênio
n° 399/92-SDR, os responsáveis informam ser essa uma condição própria da aplicação de recursos com origem
em empréstimos externos, prevista no art. 42, § 5 0 , da Lei n° 8.666/93 e no termo de convênio. Trazem,
também, decisão deste Tribunal em que essa questão é analisada em Voto do Ministro Luciano Brandão Alves
de Souza (TC-001.525/92-1, Decisão n° 245/92-Plenário), onde fica patente a supremacia das normas externas
em relação à Lei n° 8.666/93.
A Unidade Técnica acolhe esses argumentos mas acrescenta que as normas do Bird não
impedem que, supletivamente, sejam aplicadas as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93 quando as mesmas
não contrariarem as normas internacionais aprovadas pelo contrato de empréstimo (fls. 172/174).
A suspeita de simulação de licitação na contratação de Organizações Não Governamentais foi
contestada com a informação de que as despesas realizadas no exercício de 1994 observaram, estritamente,
disposto na Lei n° 8.666/93 e que o Manual Operacional do Projeto Participa Meio Ambiente somente foi
aplicado a partir do exercício de 1995, sendo essa justificativa acolhida pela Secex/MT (fl. 186).
Para o descumprimento da cláusula quinta do Convênio n° 399/92-SDR, que diz respeito ao
arquivamento dos documentos de despesa, não foi apresentada justificativa e por isso é sugerida determinação
2
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à Fundação Estadual do Meio Ambiente para cumprir a citada cláusula (fl. 184).
Quanto à aquisição do veículo Verona GLX, esclarece o responsável que foi em razão da
necessidade de um veículo adequado às atividades de gerenciamento do Prodeagro, com possibilidade de
conduzir, em um raio de aproximadamente 300 km de Cuiabá/MT, as missões do Bird e do NUR (Ministério
da Integração Regional, hoje extinto), em suas incumbências de monitorar os trabalhos de campo.
A Unidade Técnica entende (fl. 178) que essa aquisição não está de acordo com o Plano
Operacional Anual de 1994 (P0A194) e que, nessas circunstâncias, nos termos da cláusula quarta do convênio,
os recursos despendidos na aquisição do mencionado veículo devem ser restituídos ao Tesouro Nacional.
Sobre a ausência, no Edital de Concorrência Pública n° 007/94, de critérios para julgamento
das propostas técnicas com disposições claras e parâmetros objetivos, argumenta o responsável (fls. 140/145)
que as empresas interessadas apresentaram grande número de questionamentos em relação a esse edital, todos
analisados pela Comissão Especial de Licitação, ocasionando até modificações dos termos do edital. Entre as
várias peculiaridades dessa licitação foi apontada apenas uma irregularidade que não teria merecido a
necessária atenção da Comissão de Licitação o que, do ponto de vista do responsável, não seria suficiente para
ensejar a aplicação de multa.
A Unidade Técnica não acolhe essas justificativas porque entende que a questão central do
ponto levantado, a subjetividade de alguns critérios de avaliação estabelecidos no edital de licitação, não foi
esclarecida. Em conseqüência, considera que a ausência desse esclarecimento é motivo para aplicação de multa
ao responsável.
A contratação da Companhia Matogrossense de Mineração — Metamat, com inexigibilidade de
licitação, ocorreu porque, segundo os responsáveis, foi autorizada mediante parecer da Procuradoria-Geral
do Estado, solicitado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação/MT, responsável pela gerência estadual
do Prodeagro, tendo aquele órgão de assessoramento jurídico concluído que os serviços de levantamento,
inventário e diagnóstico das atividades mineradoras poderiam ser contratados com fundamento nos arts. 25,
inciso II, e 26, parágrafo único da Lei n° 8.666/93.
Essas justificativas são rejeitadas pela Unidade Técnica (fls. 179/181), segundo a qual não foi
demonstrada a inviabilidade de competição e nem a singularidade dos serviços contratados.
Acerca da utilização do critério de julgamento pelo "preço global" das propostas, sem que tal
critério estivesse claramente definido no Edital de Concorrência Pública n° 009/94, o Sr. César Alberto
Miranda Lima dos Santos Costa esclareceu (fls. 147/153) que referida licitação se destinava à aquisição de
material permanente - equipamento de informática - regida não só pela Lei n° 8.666/93 mas também pela Lei
n° 8.428/91 e pelo Decreto Federal n° 1.070/94. Fundamentalmente, no entanto, informa que essa licitação
não foi homologada em sua gestão, justificativa acolhida pela SecedMT (fl. 181, subitem 4.7).
A ocorrência referente à realização de licitação para a implantação da instalação de
beneficiamento de lixo urbano e recuperação de área degradada por garimpo sem a pré-existência do projeto
básico previsto na Lei das Licitações (Concorrência Pública Internacional n° 01/94) é contestada pelo Sr. José
Meirelles, ex-Prefeito Municipal de Cuiabá/MT, que informa (fls. 63/65) ser o projeto básico condição
indispensável para a elaboração das propostas pelos licitantes, sendo referido projeto parte integrante do edital
da licitação e que foi fornecido a todas as empresas participantes do certame.
Segundo a Unidade Técnica (fls. 181/182), as informações constantes do documento a que o
responsável alude como sendo o projeto básico não contêm os elementos essenciais indicados no art. 6°, inciso
IX, da Lei n° 8.666/93 e a ausência desses elementos, por comprometer o processo licitatório, motiva a
rejeição das justificativas apresentadas.
Por fim, ao concluir sua análise, a Secex/MT, propõe in verbis (fls. 192/193):
"1 — seja determinado à Fundação Estadual de Meio Ambiente — Fema:
a) observância aos procedimentos licitatórios prescritos na Lei n° 8.666/93, quando os
mesmos não contrariam as exigências prescritas no Contrato de Empréstimo n° 3.492-BR (Prodeagro)
e documentação anexa;
b) que, nos casos em que o Contrato de Empréstimo n° 3.492-BR (Prodeagro) e
documentação anexa admitirem diversos procedimentos, encontrando-se entre eles os estabelecidos na
3
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Lei n° 8.666/93, deverão ser observados os procedimentos licitatórios prescritos na referida Lei;
a estrita observância à cláusula quinta do Convênio n°399/92, quanto à manutenção, em
seu órgão de contabilidade analítica, dos documentos originais comprobatórios da despesa, à disposição
dos órgãos incumbidos do acompanhamento físico-financeiro, administrativo e fiscal;
que encaminhe a esta Corte de Contas um demonstrativo final da situação de todos os
convênios celebrados com prefeituras municipais, dentro do projeto Mutirão Verde, indicando a
aprovação ou não das respectivas prestações de contas, bem como as providências adotadas pela
Fundação no caso de contas rejeitadas ou omissão na apresentação das mesmas, comunicando também
os resultados daí advindos;
- seja determinado, com prazo fixado, à Secretaria de Políticas Especiais do Ministério do
Planejamento e Orçamento, a instauração de Tomada de Contas Especial relativa aos recursos do
Prodeagro, repassados ao Governo do Estado de Mato Grosso (Convênio n° 399/SDR/92), deste para a
Fundação Estadual de Meio Ambiente - Fema (Convênio n° 06/92), e desta para a Prefeitura Municipal
de Alta Floresta/MT (Convênio n° 31/94) para 'Caracterização e Implantação de Áreas Verdes',
objetivando a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, nos termos do
art. 8°da Lei n° 8.443/92, tendo em vista a situação desencadeada pelo Parecer Técnico n° 005/95, de
13/05/95, da Engenheira Agrônoma Ramona N. da Cunha e da Bióloga Juremy Pinheiro, que considera
excessivamente elevado o valor destinado à execução do projeto, e a situação, não solucionada,
demonstrada em documentos como o Oficio Fema n° 408, de 08/05/95, o Oficio Fema/GAB.PRES n°
1110, de 27/10/95, e a Informação DAF/CC (Fema) n° 03/96, de 14/02/96;
III - seja determinado ao Governo do Estado de Mato Grosso a devolução à União dos
recursos aplicados na aquisição do veículo de que trata a Concorrência Fema n° 006/94 (Pedido de
Compra/Contratação de Serviço n° 006/94), acrescidos da atualização monetária e dos juros de mora,
na forma prevista na legislação em vigor, cakulados a partir da data da transferência dos recursos, nos
termos do Convênio n° 399/SDR/92;
IV - seja aplicada a multa prevista no art. 58, II, da Lei n°8.443/92, ao Sr. César Alberto
Miranda Lima dos Santos Costa, por:
não estabelecimento, no edital de Concorrência Pública n° 007/94 - Fema, de critérios
objetivos de julgamento;
contratação da Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat com inexigibilidade
de licitação, com base no art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93, não se caracterizando a inviabilidade de
competição e a singularidade para os serviços pretendidos; e
aquisição do veículo de que trata a Concorrência Fema n°006/94, não previsto no P0A/94
e com características inadequadas para o atingimento dos objetivos do subcomponente em que foi
enquadrado.
V - seja aplicada a multa prevista no art. 58, II, da Lei n°8.443/92, ao Sr. José Meirelles, exPrefeito Municipal de Cuiabá/MT, pela inexistência de projeto básico na licitação para implantação de
usina de beneficiamento de lixo urbano e recuperação de área degradada por garimpo, através de aterro
sanitário, objeto do edital C001/94 dessa Prefeitura."
O Ministério Público, em parecer (fl. 197) da Procuradora Dia Maria Alzira Ferreira, manifestase "...de acordo com a proposição da Secex/MT, às folhas 192/194, excetuando-se a determinação constante
do inciso III do item 3 (fl. 193) - devolução dos recursos aplicados na aquisição do veículo, objeto da
Concorrência Pública Fema n° 006/94 - em razão da efetiva utilização do veículo para Licenciamento,
Monitoramento e Fiscalização Ambiental (POA/94 - subcomponente B5)."
É o Relatório.

•

VOTO
Registro, inicialmente, que já se encontrava este processo em meu Gabinete, quando o Sr
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César Alberto Miranda Lima dos Santos da Costa, por meio de procuradora legalmente constituída (fls.
198/199), obteve vista dos autos (fls. 200/201) e, após isso, encaminhou o memorial de fls. 202/210, que foi
por mim examinado, ante o que dispõe o art. 12 da Resolução TCU n° 36/95. Nesse novo documento, o
referido responsável explicita melhor as justificativas apresentadas anteriormente. Comprova, ademais (fl. 205)
que, conforme consta do Mapa de Julgamento de Licitação (fl. 194, Vol. II), relativo à Concorrência n° 06/94,
não foi ele quem homologou a questionada licitação para a aquisição do veículo.
Quanto às outras razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, e que foram
examinadas pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público, considero que são também esclarecedoras.
Demonstram, a meu ver, que as impropriedades de responsabilidade da Fundação Estadual do Meio Ambiente
— Fema, verificadas na execução do Convênio n° 399/SDR/92, celebrado entre o então Ministério da
Integração Regional e o Governo do Estado de Mato Grosso, cujos recursos são oriundos do Contrato de
Empréstimo n° 3.492-BR, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento — Bird, não causaram nenhum dano ao Tesouro Nacional.
De um lado, no que se refere à proposta da Unidade Técnica, de determinação ao Estado de
Mato Grosso para devolver os recursos aplicados na aquisição do veículo, estou de acordo com o parecer do
Ministério Público (fl. 197) acerca do assunto. Considero, portanto, desnecessária a determinação sugerida
pela Secex/MT.
Por outro lado, com as escusas por divergir dos pareceres, não encontro razões suficientes para
justificar a aplicação das multas sugeridas. As impropriedades apontadas no item IV das conclusões da
Unidade Técnica — não estabelecimento, no edital, de critérios objetivos de julgamento, contratação de
entidade estatal (a Companhia Matogrossense de Mineração) com inexigibilidade de licitação e a aquisição de
veículo que teria características inadequadas —, podem ser, à vista das justificativas apresentadas, consideradas
de caráter formal. Em decorrência dessas falhas não se verificou nenhum dano ao Erário ou evidências de
desvio de recursos ou locupletamento dos responsáveis com recursos públicos. Esse mesmo entendimento se
aplica também ao contido no item V da proposta (fl. 194). Em conseqüência das falhas verificadas no edital
da Concorrência Internacional n° 001/94, realizada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, não foi apurado
nenhum dano ao Erário. Além disso, a Seção III do mencionado edital (fls. 81/162 - Vol. IV), que trata das
especificações técnicas, a meu ver atende plenamente aos requisitos prescritos no art. 6°, inciso IX, da Lei n°
8.666/93, pois estão minuciosamente descritas as características que o projeto deveria preencher.
Dessa forma, entendo que as impropriedades imputadas à Fema e à Prefeitura Municipal de
Cuiabá/MT, na execução do Convênio n° 399/SDR/92, podem ser adequadamente corrigidas mediante
determinação dirigida àquela Fundação e à Prefeitura para a fiel observância das normas que regem a aplicação
e comprovação de recursos públicos federais transferidos mediante convênios, conforme propõem os
pareceres.
De outra parte, considero pertinente a determinação sugerida para a instauração de tomada de
contas especial com o fim de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o débito relativo à
execução do Convênio n° 34/94, celebrado entre a Fema e a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, com
recursos provenientes do Convênio 399/92-SDR, firmado entre o então Ministério da Integração Regional e
o Estado do Mato Grosso. Ao que consta (fls. 99/100), pelo referido Convênio n° 34/94, foram transferidos
à mencionada Prefeitura R$ 61.900,00 (sessenta e um mil e novecentos reais), cuja aplicação não teria sido
ainda comprovada.
Com essas considerações, acolho em parte os pareceres, e VOTO por que o Tribunal de Contas
da União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1998.

Carlos 'Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

•

5
C: \relatorios 42521295.doc

- 73 tt.
gIersto ota0

Tribunal de Contas da União

AO

Flanád

DECISÃO N° 81 3/98-TCU - PLENÁRIO
1.
1. Processo n° TC-425.212/95-5 (com 5 volumes).
2. Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria.
3. Responsáveis: Eucário Antunes Queiráz e César Alberto Miranda Lima dos Santos Costa (ex-Secretários
do Meio Ambiente e ex-Presidentes da Fundação Estadual do Meio Ambiente Fema); Frederico Guilherme
de Moura Müller (Secretário do Meio Ambiente e Presidente da Fema); e José Meireles (ex-Prefeito
Municipal de Cuiabá).
4. Entidade: Governo do Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Projeto de
Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso - Prodeagro).
5. Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: Dr' Maria Alzira Ferreira, Procuradora.
7. Unidade Técnica: Secex/MT.
8. Decisão: o Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 41, inciso
IV, e 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92 e no art. 194, inciso II, e 199 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. determinar à Fundação Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - Fema, quanto à
execução de despesas relativas aos recursos provenientes do Contrato de Empréstimo n° 3.492-BR
(Prodeagro), que:
observe os procedimentos licitatórios prescritos na Lei n° 8.666/93, sempre que não contrariarem as
exigências contidas no referido contrato firmado com o BIRD;
a aplicação dos recursos oriundos do mencionado contrato seja feita exclusivamente nos objetivos
estabelecidos no Convênio n° 399/SDR/92, celebrado entre o então Ministério da Integração Regional e o
Estado de Mato Grosso;
observe a cláusula quinta do referido Convênio n° 399/SDR/92 e o disposto no art. 54 e seus
parágrafos do Decreto n° 93.872, de 23/12/1986, e o art. 30, § 1°, da Instrução Normativa n° 1/97, da
Secretaria do Tesouro Nacional, quanto à manutenção, em seu órgão de contabilidade analítica, dos
documentos originais comprobatórios da despesa, à disposição dos órgãos incumbidos do acompanhamento
físico-financeiro, administrativo e fiscal; e
encaminhe à esta Corte de Contas no prazo de trinta dias, um demonstrativo final da situação de
todos os convênios celebrados com prefeituras municipais, dentro do projeto Mutirão Verde, indicando a
aprovação ou não das respectivas prestações de contas, bem como as providências adotadas pela Fundação
no caso de contas rejeitadas ou omissão na apresentação de contas, comunicando também os resultados daí
advindos;
8.2. determinar à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT que, ao realizar licitação, observe estritamente
as disposições da Lei n° 8.666/93, em especial o disposto no art. 6°, inciso IX (elaboração de projeto básico);
8.3. determinar à Secretaria de Políticas Especiais do Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando-lhe cópia dos elementos pertinentes (fls. 99/100), a adoção das providências necessárias para
a instauração de tomada de contas especial relativa aos recursos do Prodeagro, repassados ao Governo do
Estado de Mato Grosso (Convênio n° 399/SDR/92), deste para a Fundação Estadual de Meio Ambiente Fema (Convênio n° 06/92), e desta para a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT (Convênio n° 31/94),
objetivando a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, nos termos do art.
8° da Lei n° 8.443/92, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para o envio da referida tomada de contas especial
a este Tribunal; e
8.4. incumbir a Secex/MT de acompanhar o cumprimento das determinações contidas nos subitens 8.1d e 8.3 desta decisão.
9. Ata e 47/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 25/11/1998 -Ordinária
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11. Especificação do quorum:
1 1.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS Á ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro-Relator
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TC-013.499/97-1 (com os Volumes I e II)
NATUREZA: Relatório de Auditoria Operacional
ENTIDADE: Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo Funres
RESPONSÁVEL: Guilherme Gomes Dias, Coordenador do Grupo
Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo Geres, Gestor do Funres
EMENTA: Relatório de Auditoria Operacional. Fundo de Recuperação
do Estado do Espírito Santo - Funres. Avaliação do impacto sócioeconômico do Fundo e verificação de pontos pendentes da prestação de
contas de 1995/1996 e do cumprimento de determinações do Tribunal.
Audiências providenciadas em outro processo. Determinações. Estudo
sobre a metodologia de avaliação de fundos de investimentos a ser
procedido pela Segecex. Encaminhamento de cópias. Juntada do processo
às contas da entidade, nas quais foram feitas as audiências.

'4)

•

Trata-se do Relatório da Auditoria Operacional realizada no Fundo de Recuperação do Estado
do Espírito Santo - Funres por equipe conjunta da 5a Secex e da Secex/ES, incluída no Plano de Auditorias
para o 2° semestre de 1997 devido à Decisão n° 395/97-TCU-Plenário e ao Despacho deste Relator (fl. 184).
Os objetivos do trabalho foram (fl. 02):
a) avaliar o impacto sócio-econômico do Funres desde sua criação até o exercício de 1997:
estabelecendo um modelo metodológico que permita avaliar os impactos sócio-econômicos
dos fundos constituídos por intermédio de renúncias de receitas públicas federais;
verificando a inserção do Fumes nas políticas federais e estaduais de desenvolvimento
regional; e
b) verificar os pontos pendentes da prestação de contas do Funres, período de 1995/1996, e
o cumprimento das determinações constantes da Decisão n° 657/95-TCU-Plenário (TC-017.215/93-5).
Na apresentação do Relatório, a equipe fez as seguintes observações (fl. 08):
Cabe destacar que esse trabalho representa a primeira incursão da5. a SECEX e da
"1.2
SECEX/ES na avaliação de impactos sócio-econômicos e ambientais proporcionados por uma política
governamental de incentivos fiscais que visem ao desenvolvimento regional. Por sua vez, dado o caráter
inédito da auditoria, foi dada grande ênfase à montagem de um modelo de avaliação de impactos sócioeconômicos e ambientais que possa ser usado tanto por órgãos de controle e supervisão quanto pelas
entidades a serem avaliadas, que poderão tomar ciência dos tipos de informações que as mesmas deverão
disponibilizar para os órgãos de supervisão.
O modelo mencionado acima foi o resultado das observações da equipe de auditoria,que
1.3
buscou os dados e informações que seriam necessários para a realização de uma avaliação. Contudo,
pelo fato de esse modelo ainda não ter sido testado e submetido aos órgãos responsáveis pela gestão dos
fundos de investimento, é bem provável que o mesmo necessite de ajustes e contribuições para que
realmente se constitua em um documento que permita dimensionar com precisão os benefícios e custos
da aplicação de recursos via fundo de investimento.
Assim, em um momento em que se discute intensamente a manutenção ou não dos fundos de
1.4
investimentos, e em que o governo não tem idéia dos efeitos práticos da política de renúncia fiscal, esse
relatório proporciona um levantamento de aspectos que poderão auxiliar na avaliação da eficácia da
política de incentivos fiscais na obtenção do desenvolvimento regional."
Min-ca_132-\\Min-ca_132\c\relatorios\01349997.doc
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Realizada a auditoria, a equipe apresentou o Relatório de fls. 07/180, do qual transcrevo a parte
final (fls. 149/180) por conter uma síntese apropriada do Relatório e as propostas de encaminhamento da
equipe, assim como o anexo demonstrando um modelo de avaliação do impacto sócio-econômico de fundos
de investimento:

"CONCLUSÕES
Este capítulo objetiva sintetizar o relatório sob a perspectiva das principais constatações
13
feitas pela equipe de auditoria. Essa parte está dividida de acordo com a seqüência de capítulos
apresentada no relatório.
DESENVOLVIMENTO
13.1
O conceito de desenvolvimento foi discutido nesse relatório pelo fato de o Funres representar
ação de desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional possui como peculiaridade em relação
a outras espécies de desenvolvimento a questão espacial, ou seja, objetiva-se fortalecer determinada
região, que, no caso em análise, é o Estado do Espírito Santo.
O conceito de desenvolvimento evoluiu consideravelmente durante os últimos dois séculos.
Nessa evolução, o ser humano passou de simples meio de produção para a razão fundamental desse
conceito.
Tendo em vista o fato de o desenvolvimento humano representar a razão principal de qualquer
projeto de desenvolvimento, depreende-se que o crescimento econômico deve ser utilizado para o alcance
do desenvolvimento humano. Dessa forma, o crescimento econômico deve ser revertido em
desenvolvimento humano por meio da geração de emprego, distribuição de renda, preservação do meio
ambiente e da qualidade de vida, disseminação da coesão social e da cooperação.
O desenvolvimento humano fortalece as capacidades dos indivíduos, tornando-os mais
produtivos economicamente. Assim, indivíduos mais educados, saudáveis e nutridos são mais propensos
a desenvolverem maior produtividade que outros desprovidos das mencionadas capacidades.
O índice de Desenvolvimento Humano é um indicador que procura abarcar o maior número
de variáveis possíveis que retratem o desenvolvimento, representando, dessa forma, maneira alternativa
ao Produto Interno Bruto - PIB para mensuração do desenvolvimento de determinada região. Por
conseguinte, o IDH possui três dimensões básicas, relacionadas à educação, à saúde e ao rendimento,
sendo que esta última possui interface direta com o Funres, que possui como impacto sócio-econômico
mais perceptível a geração de emprego e renda.
A Constituição Federal prevê a possibilidade de existência de um mecanismo de incentivo
fiscal como o Funres. Por meio da combinação do CAPUT do artigo 43, que preceitua a articulação da
ação da União em um mesmo complexo geo-econômico e social visando à diminuição das disparidades
regionais, com o inciso Ido artigo 151, que admite de forma excepcional a concessão de incentivos fiscais
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre diferentes regiões do país,
demonstra-se a possibilidade constitucional de existência de uma ação de desenvolvimento regional nos
moldes do Funres.
13.2
13.2.1

CARACTERIZAÇÃO DO Funres
Histórico da economia do Espírito Santo até a criação do Funres.
Dos anos 20 até os anos 40 a economia era eminentemente agrária.
Durante os anos 40 (instalação da CVRD) ocorreu transição da Economia Agrária para a

Industrial.
Nos anos 60 ocorreu a crise do café e o início da fase urbano-industrial com a inauguração
do Porto de Tubarão.
Em 1968 foi criado o Grupo Interministerial do Trabalho - GIT- , que defendeu mesmo sem
uma estratégia definida, o fortalecimento do sistema industrial.
2
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O GIT sugeriu a criação do Funres, Fundo de Incentivos Fiscais que apresenta a
particularidade de operar exclusivamente com recursos do Estado do Espírito Santo.
Modelo Institucional
O Geres atua de maneira semelhante aos Conselhos Deliberativos das Superintendências de
Desenvolvimento Regional (Sudam e Sudene).
O Bandes cuida de todo o suporte técnico, exercendo as funções de Agência de Fomento e de
Banco Operador.
13.2.2

Forma de Atuação
O Geres pode atuar tanto de forma ativa quanto de forma passiva na consecução de seus
objetivos principais.
A forma de atuação do Geres deve estar detalhada em seu Orçamento-Programa.
13.2.3

Fontes de Receita
Funres possui como fonte de receita recursos provenientes das renúncias fiscais
federais(IRPJ) e estaduais(ICMS).
13.2.4

Fontes de aplicação
O Funres representa uma das fontes de recursos geridas pelo Bandes que a par do Funres
recebe outros recursos estaduais (principalmente FUNDAP) e federais (principalmente BNDES).
Um mesmo projeto pode receber recursos de mais de uma fonte.
13.2.5

13.2.6

Aplicação em investimentos fixos
A parcela federal de recursos Funres só pode ser aplicada em investimentos fixos.

Aplicação em S/A
Somente podem ser beneficiárias do Funres ,parcela federal, as empresas constituídas sob a
forma jurídica de S/A.
13.2. 7

Aplicação Ex-Ante
Somente podem ser aplicados recursos do Funres de maneira antecipada e em projetos novos.
Não podem ser aplicados recursos em projetos já beneficiados que necessitariam de recursos para seu
fortalecimento.
13.2.8

PLANEJAMENTO ARTICULADO OU CONCERTADO
Nas décadas de 50, 60 e 70 o Brasil experimentou a plenitude do sistema de planejamento
como ação destinada ao alcance do desenvolvimento. Contudo, esse planejamento era centralizado na
esfera federal e era financiado basicamente por recursos públicos. Na década de 80 a economia
brasileira, com a eclosão da crise fiscal e do choque externo provocado pela crise da dívida externa,
tornou-se incapaz de gerir autonomamente um projeto de desenvolvimento. Com isso, o planejamento
sofreu profundo ataque, que resultou na desativação do sistema de planejamento nacional. Na presente
década, chegou-se a conclusão que o planejamento não pode prescindir da articulação entre as diferentes
esferas governamentais e entre o setor público e privado, sob pena de tornar-se uma simples peça de
retórica não respeitado por ninguém.
O planejamento como ação governamental de desenvolvimento foi abordado nesse relatório
por representar peça fundamental em que são estipuladas estratégias e metas a serem atingidas por
determinada ação executada pelo Governo. Dessa forma, por meio do planejamento é possível eleger
13.3
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prioridades e permitir o acompanhamento (avaliação) dos resultados alcançados por meio de uma ação
governamental de apoio à produção.
O planejamento que é defendido nesse relatório é descentralizado, pois considera-se que a
esfera mais apta a liderar o processo de desenvolvimento capixaba é o governo estadual. Por sua vez, esse
planejamento também não pode prescindir da esfera privada, que atualmente é o segmento da sociedade
que possui recursos em magnitude suficiente para arcar com o processo de desenvolvimento.
O conhecimento das estratégias e metas de desenvolvimento é de fundamental importância
para qualquer processo avaliativo. Assim, por exemplo, se determinada política governamental tiver como
pressuposto básico o aumento das exportações, não se deve exigir da mesma repercussões favoráveis em
outras variáveis sócio-econômicas, tal como emprego gerado e melhoramento na distribuição de renda.
Por sua vez, o Geres deve planejar a utilização de recursos do Funres de acordo com os
parâmetros e objetivos constantes dos Planos Regionais de Desenvolvimento, conforme estipulado no art.
10 inciso II da Lei n.° 8.167/91. Todavia, esses planos ainda não foram regulamentados. A ação do Geres
deve seguir uma peça básica de planejamento, que é o Orçamento-Programa, estipulado no artigo 5° da
Resolução/Geres n.° 600/91.
O orçamento programa difere substancialmente do orçamento tradicional pelas seguintes
características principais: a) busca o cumprimento de planos, metas e objetivos ; b) estabelece metas
especificas a serem atingidas, que permitem que a fiscalização averigúe se determinada atividade foi bem
sucedida ou não; c) apresenta maior organização entre os objetivos e metas estipuladas para o sistema,
uma vez que se constitui de um todo orgânico. Por seu turno, o orçamento tradicional apenas distribui
recursos para efetivação de despesas, sem necessidade de as mesmas seguirem uma coerência de metas
programadas.
O orçamento que vem sendo realizado pelo Funres representa orçamento tradicional, em que
não estão especificados metas, objetivos ou estratégias a serem implementadas para maximizar a eficácia
na aplicação dos recursos do Fundo. Nessa mesma linha, observou-se não estar presente nos orçamentos
o detalhamento da aplicação de recursos para atendimento da ação indutora e da demanda espontânea,
conforme determinado pelo inciso III do artigo 5 0 da Resolução Geres n.° 600/91. Para finalizar, cabe
destacar que o inciso III do artigo 50 da Resolução estabelece que a orientação geral quanto à alocação
de recursos do Funres deve seguir os objetivos gerais do Geres e os critérios de aplicação de cada
subconta.
Ao Geres compete se articular com os demais órgãos de desenvolvimento estadual e entidades
privadas com vistas à definição de políticas e à execução de programas e projetos de interesse para o
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, conforme estipulado no art. I° da Resolução n.° 600/91.
Foi encaminhado questionário a 11 prefeituras de municípios do interior do Estado do ES,
com vistas a averigüar: a) os setores/atividades econômicos mais importantes da região e se os mesmos
recebiam apoio satisfatório do Funres; b) os principais problemas que afetam o desenvolvimento sócio
econômico das regiões; c) o incentivo a que tipo de atividade econômica possibilitaria incremento no
nível de emprego da região; d) que modalidade de aplicação de recursos é mais efetiva para o
desenvolvimento das regiões: subscrição de debêntures ou financiamento via concessão de crédito. As
conclusões mais interessantes extraídas das respostas enviadas foram: a) 5/6 consideram que a
modalidade de concessão de crédito seria a mais efetiva; b)4/6 consideram que as atividades econômicas
mais importantes de seus municípios não recebem apoio suficiente do Funres; c) 5/6 consideram que o
incentivo às atividades econômicas mais importantes aumentaria o nível de emprego. Apenas um dos
municípios considera interessante a atração de outras atividades econômicas.
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO/PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS E DO
13.4
ACOMPANHAMENTO DO Geres/Bandes DOS ALCANCES DOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS
A questão do processo de seleção/priorização de projetos é fundamental no sentido de que
não adianta os governos federal e estadual possuírem planos de desenvolvimento com metas especificas
se não houver, durante a fase de seleção/priorização dos projetos respeito a essa metas;
4
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Existem dois tipos de empreendimentos que pleiteiam recursos do Funres. O primeiro refere-se
àqueles relativos à demanda espontânea. Nesse caso, o critério mais importante para análise do pleito
é o da viabilidade econômica do projeto. O outro tipo de projeto que pode pleitear recursos do Funres
são aqueles inseridos em atividades priorizadas por algum tipo de planejamento de desenvolvimento.
Nesse caso ocorre uma ação ativa do governo na orientação a respeito dos setores, regiões e instituições
a serem beneficiados pelos recursos do Funres.
Segundo trabalho realizado pela Assessoria da Presidência do Bandes - ASPRE Reestruturação do Modelo Institucional', a demanda espontânea vem sendo prevalescente, como a seguir
citado: 'b) Segundo, a ausência de metas específicas se torna impeditiva de parametrar ações e impactos
em termos consistentes. Com efeito, operando basicamente no atendimento de demandas espontâneas, o
perfil das operações aprovadas não reflete nenhum escopo intencional, nem pode resultar no alcance de
missões institucionais. Nesses termos, as inferências do confronto GB/ES servirão antes para repensar
os modelos operacionais que possam dar cumprimento à missão de fomento sócio-econômico
(ambiental).'
Esta equipe de auditoria entende que deveria ser fortalecida a ação indutora ativa do Geres,
que orientaria e priorizaria os beneficiários dos recursos, que deveriam estar em conformidade com os
planos de desenvolvimento regional e nacional.
Para assegurar que a seleção/priorização de projetos atenda as metas e objetivos estipulados
nos planos de desenvolvimento estadual e nacional é necessário que os governos estadual e federal
possuam controle sobre os projetos a serem escolhidos. Dessa forma, o controle deve ser mais amplo do
que o exercido pelo Geres, que atualmente apenas ratifica a análise de projetos efetuada pelo Bandes,
qual na maioria das vezes utiliza como critério fundamental a viabilidade econômica dos projetos.
Deve-se possuir mecanismo que assegure que a escolha de projetos, além de avaliar a questão da
viabilidade econômica, leve em consideração como a razão fundamental a inserção desse projeto nas
estratégias de desenvolvimento do Estado do ES (consubstanciado em um plano).
Os critérios de seleção de projetos se limitam a uma listagem de setores enquadráveis
(projetos beneficiados por normas legais ou infra-legais) e ao sistema de pontuação (concessão de mais
pontos por projetos que atendam a critérios de localização, dimensão, geração de empregos e
modernização). Todavia, esse sistema de priorização perde importância em relação à aplicação de
recursos quando comparado com a questão da disponibilidade de capitais para investimento e da
disponibilidade de infra-estruturas físicas e financeiro-comerciais nas regiões potencialmente
beneficiadas.
Assim, por exemplo, não adianta incluir na legislação critérios de pontuação favoráveis a
instalação de empresas no interior (critério de localização) se este não possui a infra-estrutura física
mínima para receber os empreendimentos.

•

I 3 . 4. I ACOMPANHAMENTO
Os mecanismos de que dispõe o Geres/Bandes para averiguar se os projetos apoiados
cumprirão as estatísticas sócio-econômicas prometidas são: a) relatório de análise - que se traduz em
uma série de informações que devem ser fornecidas ao Bandes para realização do exame da viabilidade
do projeto; b) relatório de acompanhamento de projetos - esse relatório deveria ser complementar ao
relatório de análise, sendo, dessa forma, composto de informações que possibilitassem atestar as
informações referentes ao impacto sócio-econômico e ambiental; c) relatório de conclusão - deveria
retratar o Estado das variáveis sócio-econômicas e ambientais ao final do projeto, quando este terminasse
de receber recursos do Funres.
Por sua vez, os supracitados mecanismos não vêm atendendo à função de avaliar os impactos
sociais, econômicos e ambientais dos projetos beneficiados pelo Funres, pelas seguintes razões: a) o
relatório de análise deve ser aprimorado, pois contém certos itens pouco objetivos (carência de dados
estatísticos e informações vagas); 2) os relatórios de acompanhamento e conclusão não estão adequados
ao relatório de análise, uma vez que o primeiro apenas descreve a evolução físico-financeira do projeto
5
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o segundo é extremamente simplificado, também apenas contendo informações a respeito do
cumprimento de cronogramas físicos :financeiros.
Também, é necessário que haja algum tipo de monitoramento da empresa por parte do
Bcmdes/Geres após a conclusão do projeto. Afinal, o impacto sócio-econômico causado pela implantação
de um projeto não se esgota com sua conclusão, necessitando, por certo, ser conhecido e mensurado.
A SITUAÇÃO ATUAL DO Funres
O Funres, por ser um Fundo misto (administra recursos provenientes da renúncia do IR e
ICMS), possui uma maior flexibilidade na forma de aplicação de seus recursos Assim, além da subscrição
de debêntures conversíveis ou não em ações também foi largamente utilizada a modalidade de aplicação
de recursos de operação de linhas de crédito. Esse segundo mecanismo atingiu mais beneficiários pelo
fato de ser utilizado não apenas por empresas de sociedade anônima, normalmente empresas de médio
e grande porte, mas também por empresas de micro, pequeno e médio portes que não têm condições de
se tornarem sociedades anônimas devido aos elevados custos.
As funções de desenvolvimento estão distribuídas da seguinte forma entre os órgãos de
fomento do Estado do Espírito Santo: a) ADERES - atua no planejamento e fomento de projetos de infraestrutura de grande porte (ferrovias, portos, gasodutos e etc) e na captação de recursos para atender a
crise financeira do Estado; b) Bandes (excluindo os recursos do Funres) efetua ações de fomento por meio
de concessão de crédito a microempreendimentos com recursos do governo estadual; c) Geres/Bandes
- deve atuar na faixa de projetos de pequeno e médio porte, os quais necessitam, atualmente, de uma
ação de fomento mais efetiva.
O Funres, principalmente com a parcela estadual de recursos, alargou sua participação em
setores e regiões que devido às restrições impostas aos recursos de natureza federal não eram atingidos.
Assim, setores como o de comércio, cultura e as regiões que não possuem empresas estruturadas sob a
forma de S/A puderam usufruir dos recursos . Logo, um total de 268 projetos beneficiados pela
modalidade de subscrição de debêntures/ações contrasta com mais de 13 mil operações de créditos
realizadas eminentemente com recursos estaduais.
Contudo, esta equipe de auditoria não possui dados suficientes para determinar se os efeitos
sobre os impactos sócio-econômicos, principalmente geração de renda e empregos, foi maior com a
modalidade de subscrição de debêntures ou concessão de crédito.
Nos últimos quatro anos a proporção dos recursos repassados ao Bandes para administração
da carteira vem crescendo de forma significativa em relação ao total de recursos liberados para os
projetos. Assim, torna-se necessário proceder estudo com vistas a alterar a legislação referente à
vincula ção da remuneração do Bandes a seu patrimônio líquido, uma vez que tal vincula ção vem
tornando escassos os recursos destinados aos projetos.
A retração da demanda por apoio sob a modalidade de subscrição de debêntures teria várias
causas. As principais e mais evidentes são a crise das finanças públicas e a inexpressiva capacidade de
investimento do Estado e a guerra fiscal travada entre Estados. Com vistas a mudar esse quadro e
ampliar a utilização dos recursos do Funres/IR, o Geres vem buscando alterar a legislação em vigor de
modo a flexibilizar a utilização dos recursos, seja setorialmente (setores e atividades não contemplados
pela legislação e potencialmente importantes para o fortalecimento e a melhoria da competitividade da
economia regional), seja com relação à modalidade de operação de crédito. Como já mencionado
anteriormente, o sistema, autorizado pela legislação estadual, já realiza operações de crédito a
microempresas de diversos setores. A medida, assim, não seria inusitada, pois já se disporia de suficiente
experiência nessa modalidade.
No período de jul/96 a jun/97, foram repassados ao Bandes pela Secretaria do Tesouro
Nacional - Ministério da Fazenda, recursos no montante de R$ 15.085.900,00, relativos às opções
decorrentes de incentivos fiscais do Imposto de Renda. Quanto às opções relativas ao ICMS, a Secretaria
da Fazenda do Estado do Espírito Santo não vem efetuando regularmente repasses desde junho de 1994
(a soma dos repasses em atraso chega a cerca de R$ 80.000.000,00). No orçamento de 97 do Funres,
13.5
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consta a previsão de ingresso de cerca de R$ 13.176.000,00 referentes a retorno de operações de crédito
e R$ 15.182.582,00 de recursos do ICMS não utilizados em 1996.
CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E SUAS
13.6
TRANSFORMAÇÕES NAS ÚLTIMAS DÉCADAS
O Espírito Santo, nos últimos 55 anos, foi o Estado brasileiro que atingiu o 2° lugar em
crescimento de sua renda per capita, que se elevou em oito vezes, contra uma média nacional de 5,5 vezes.
Esse dinamismo, principalmente no final da década de 50, levou o Estado do ES a
transformar-se de uma economia agrária, baseada principalmente na produção de café, numa economia
urbano-industrial e de serviços.
Esse notável processo de transformação resultou numa estrutura econômica caracterizada
por especialização relativa na produção de bens e serviços destinados ao mercado externo. Esta
especialização decorreu do complexo portuário capixaba.
O principal responsável pelo intenso crescimento econômico foi o setor industrial,
notadamente a indústria de transformação (mecânica, têxtil, madeira, vestuário, calçados, bebidas,
metalurgia, produtos alimentares, papel e papelão, minerais não-metálicos e química).
Dois grupos distintos de empreendimentos contribuíram para o crescimento do ES: 1°)
Grandes projetos de origem exógena voltados para a exportação - esses projetos apesar de poderem ter
recebido recursos do Funres durante sua história tiveram como principal fonte de recursos e razão para
a instalação o patrocínio do Governo Federal por meio do II PND e do Pro-Álcool; 2°) Indústria Local
- dominada por capitais de origem local de pequeno e médio porte. Nesses projetos os recursos do Funres
contribuíram para o fortalecimento dos mesmos.
Aspectos sociais - Processo de desenvolvimento resultou em concentração demográfica na
região da Grande Vitória. Concentração demográfica veio acompanhado de concentração espacial da
renda.
IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO
Foram utilizados, para avaliação de impactos sócio-econômicos do Funres dados secundários,
obtidos junto ao Bandes e ao Geres, uma vez que a coleta direta de dados era impossível com a
disponibilidade de recursos humanos e materiais destinados apresente auditoria.
Os impactos sócio-econômicos do Funres foram demonstrados por meio de três aspectos
(aspecto dimensional, aspecto setorial e aspecto regional).
Quanto ao aspecto dimensional as principais conclusões foram:
Os ingressos de recursos no Funres, em seus 27 anos de existência, provenientes do ICMS e IRPJ
foram de aproximadamente R$ 343 milhões, sendo que a parcela federal representou algo em torno de
R$ 183 milhões. Esses valores são insignificantes quando comparados com os investimentos que estão
sendo realizados pelas grandes empresas instaladas no Estado do Espírito Santo (CS7: CVRD e Aracruz
Celulose e Samarco Mineração estarão investindo R$ 2,5 bilhões no período de 1995 a 2000) . Esta
situação não é nova, visto que no período de 1975 a 1979 a CST, Aracruz Celulose e a CVRD juntas
aplicaram US$ 3 bilhões contra US$ 57 milhões de valores ingressados no Funres (recursos federais e
estaduais)•
Esta equipe de auditoria efetuou procedimento similar ao trabalho realizado pela Assessoria da
Presidência do Bandes Reestruturação do Modelo Institucional.' Esse procedimento consistiu na
comparação entre o total de operações aprovadas pelo Bandes e o PIB capixaba. Contudo, a relação mais
interessante para o propósito desse trabalho é a do total das aprovações de projetos efetuados pelo Geres,
relativos ao recursos do Funres, e o PIB do Estado do Espírito Santo para os anos de 1985, 1990 e 1995.
Tal relação gerou valores insignificantes (0,12%, 0,0% e 0,067%);
Foi efetuado, a título ilustrativo, o dimensionamento do Funres parcela federal em relação aos demais
Fundos de Investimento (FINOR, FINAM) para os anos de 1996,1997 e 1998. Os valores para o ano de
1998 são: Funres - R$ 14 milhões, FINOR - R$ 658 milhões e FINAM - R$ 453 milhões. Cabe registrar
13.7
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que os recursos dos demais Fundos são distribuídos para os empreendimentos que operam nas regiões
norte e nordeste, diferentemente do Funres que apóia apenas um Estado.
Os empreendimentos apoiados pelo Funres previram, para o período de 1970 a 1984 e 1991 a 1997,
a criação de 13.777 empregos. Por sua vez, foram gerados na economia do Espírito Santo na década de
80, segundo trabalho elaborado pela Assessoria da Presidência do Bandes, 326.000 postos de trabalho.
Efetuando a relação entre a média anual dos empregos gerados pelo Funres e a média dos gerados por
toda economia do Espírito Santo chega-se à relação de 1,92%.
Destaca-se também que o Funres, por representar uma das fontes de recursos dos investimentos
realizados nos empreendimentos beneficiados, não pode ser responsabilizados pela totalidade das
variáveis sócio-econômicas geradas pelos projetos.
j) Outrossim não é cabível concluir que, caso o Funres não existisse, a economia capixaba apresentaria
100 empregos a menos. Com efeito, mesmo sem os recursos do Funres, talvez a empresa implementasse
seu projeto, ou, também, não seria inusitado que a empresa efetivasse seu empreendimento gerando não
100 mas 60 empregos.
Segundo Neide César Vargas, a atração de capitais externos ao Estado do Espírito Santo, quando
ocorreu, não se deveu unicamente ao sistema de incentivos fiscais mas também a confluência de
beneficios oferecidos pelo Governo Estadual, a par de algumas vantagens locacionais exibidas pelo
Estado.
A equipe de auditoria entende, pelas razões especificadas nesse relatório, que o Geres não tem
capacidade , devido principalmente à baixa magnitude dos recursos movimentados pelo Funres, de
isoladamente atingir os objetivos estabelecidos no artigo 4.° da Resolução/Geres n.° 600/91.
Os projetos beneficiados pelo Funres possuem diferentes fontes de recursos que compõe o investimento
total (recursos próprios, recursos Funres e recursos de.financiamentos, que pode incluir recursos do
BNDES). Dessa forma, seria interessante que o governo federal, que possui recursos aplicados sob
diferentes formas no Estado do Espírito Santo (recursos provenientes de incentivos fiscais - Funres,
recursos provenientes de incentivos creditícios - BNDES), tivesse perfeita dimensão dos recursos alocados
nesse Estado. Por esta razão que o parágrafo 6.° do artigo 165 da Constituição Federal previu que: o
projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado de efeito sobre as receitas
e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e beneficios de natureza financeira,
tributária e creditícia. Contudo, apenas é realizado pela SRF o Demonstrativo de Beneficios Tributários,
não existindo nenhum demonstrativo dos beneficios financeiros e creditícios.
O Demonstrativo de Beneficios Tributários, não obstante sua importância como mecanismo que torna
• mais transparente a ação governamental, carece de maior detalhamento. No caso do Funres, por exemplo,
ao examinarmos o documento, não é possível saber em que regiões ou setores do Estado do Espírito Santo
foram aplicados os recursos do Fundo. Cabe também destacar a necessidade de se elaborar documento
que confronte as estimativas do DB7' com o montantes efetivamente realizados.
Trabalho realizado pela Assessoria da Presidência do Bandes(1) estima que os recursos do Bandes
representariam 5,7% da formação bruta de capital fixo do Estado. Para chegar a esse percentual, foi
utilizada a média de recursos aprovados pelo Bandes para investimentos fixos, que inclui os recursos
aprovados pelo Funres nos anos de 1993, 1994 e 1995. Essa média perfaz R$ 142 milhões. A média dos
recursos do Fundo para o período soma R$ 6.5 milhões. Fazendo um simples cálculo proporcional, é
possível inferir que se os 142 milhões equivalem a 5,7%, os 6, 5 milhões equivalem a 0,261% do total da
formação bruta de capital do Estado.
1) Antes de abordar o aspecto setorial dos impactos sócio-econômicos, destaque-se que o setor industrial
foi o grande propulsor do crescimento econômico capixaba, sendo que o ramo da indústria de
transformação foi o que mais sobressaiu. Por sua vez, considerando apenas a indústria de transformação
observou-se a presença de setores exógenos e locais.

1 Reestruturação do Modelo Institucional , Caderno I - texto, pág. 30
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Em relação ao aspecto setorial, as principais conclusões foram:
No período de 1970 a 1990 o setor mais beneficiado pelos incentivos fiscais do Funres foi o industrial,
responsável pela absorção de 78,02% do total de benefícios. Em seguida, tem-se o setor turismo e
agricultura, os quais respondem, respectivamente, por 13,51% e 8,47% da captação de recursos do
Fundo.
Com relação ao número de empresas apoiadas, o setor indústria representa 65,5% do total, ou seja,
das 194 apoiadas 127 operavam atividades industriais. O setor agricultura participa com 30 empresas,
o que perfaz 15,5% do total, e o setor turismo com 37 empresas, 19,1% do total.
Os setores metalurgia, papel e papelão e químico (que representam gêneros exógenos - em que os
recursos do Funres são irrisórios frente as necessidades globais dos setores) receberam juntos, no período
de 1970 a 1990, o montante de R$ 21 milhões, que representa 22% do total de incentivos fiscais
aprovados para custear o setor industrial e 17% dos incentivos totais aprovados para todos os setores.
A Tabela 29 apresenta os 10 principais gêneros da indústria que receberam recursos do Funres/IRP.I.
Da análise comparada da tabela 30 com a 29 chegou-se a importantes conclusões:
e 1 ) O gênero química não constava da relação dos dez maiores em 1970, passando afigurar em 1985.
Esse gênero encontra-se entre os dez que mais receberam recursos do Funres no período. Com respeito
a esse gênero, é plausível considerar que os recursos do Funres não contribuíram de forma significativa
para sua inclusão entre os dez maiores de 1985. De fato, o que realmente propiciou o crescimento desse
setor foram estímulos exógenos, como 011 PND e o programa do álcool - Pró-Álcool.
O gênero metalurgia apresenta crescimento bastante significativo de 1970 para 1985, passando de
7,93% para 29,27% do Valor de Transformação Industrial. Apesar de esse gênero ter absorvido cerca
de 10% dos incentivos alocados à indústria de transformação, não é correto atribuir essa absorção ao
crescimento ocorrido no respectivo setor. Com efeito, esse crescimento foi determinado, basicamente,
pelas empresas Cia. Ferro e Aço de Vitória e Cia. Siderúrgica de Tubarão (CST), cujos aportes
financeiros de outras fontes tornam os recursos do Funres insignificantes.
Os gêneros produtos alimentares, têxtil, minerais não metálicos, material elétrico e de comunicação,
bebidas, vestuário e calçados, madeira e mecânica correspondem aos gêneros locais, definidos
anteriormente. Esses gêneros, absorveram cerca de 73% dos incentivos alocados no período.
No período de 1970 e 1990, cabe destacar a participação dos gêneros produtos alimentares e minerais
não metálicos, responsáveis, respectivamente, pela captação de 26,67% e 16,18% do total de incentivos
fiscais alocados à industria de transformação.
j) Quanto à taxa de mortalidade dos projetos, pode-se afirmar o seguinte:
f 1) Pode-se observar que a média da taxa de mortalidade dos projetos beneficiados pelo Funres
subscrição de debêntures ações foi de 18,46%. O setor agrícola é o que apresenta a maior krat, 29,97%.
Em seguida tem-se o setor industrial e o setor de turismo, que apresentam, respectivamente, as taxas de
19,06% e 6,71%.
f2) Os gêneros que apresentam maior taxa de mortalidade são: material de transporte,100%; madeira,
100%; produtos de matéria plástica, 87,11 e metalurgia, 62,37%.0s gêneros têxtil, bebidas, papel e
papelão possuem taxa de mortalidade de 0%, ou seja, nenhuma empresa apoiada pelo Funres pertencente
a essas atividades foi desativada
Em relação aos recursos distribuídos pode-se afirmar que os 25 maiores empreendedores realizaram,
no período 1970/1990, cerca de 61% do investimento total efetuado pelos projetos beneficiários do
Funres. Ainda, observa-se que esse grupo absorveu, aproximadamente, 59% dos incentivos fiscais
referentes ao período.
Entre os 25 maiores empreendedores, a distribuição de recursos se deu da seguinte forma: Origem
Local - 35,7%, Origem Nacional - 15,68% e origem de outros Estados - 7,82%. Denotando que os
recursos do Funres foram precipuamente destinados a privilegiar os empreendimentos já instalados no
Estado.
Quanto ao período 1991 a 1993, cabe destacar que houve um aumento significativo dos valores
transacionados pelo Funres em relação ao período 1970/1990. De fato, no período em análise, foram
aprovados investimentos totais da ordem de US$ 195, 3 milhões e incentivos fiscais de cerca de US$ 45,4

9
Min-ca-\\Min-cal32\c\relatorios\01349997.doc

—84—
• tw menkuf en
SectetáxIa

Tribunal de Contas da União

TC-013.499/97-1

milhões. Esses valores equivalem a, respectivamente, 36,9% e 33,1% dos montantes referentes ao período
1970/1990.
Observa-se que o setor indústria absorveu 78,24% dos investimentos e 72,11% dos incentivos. Em
seguida, tem-se o setor turismo (9,57% de investimentos e 13,44% de incentivos), o setor agropecuária
(7,05% dos investimentos e 10,23% dos incentivos) e o setor serviços (5,15% dos investimentos e 4,21%
dos incentivos).
Dentro da indústria de transformação, destaca-se a participação de três gêneros: minerais nãometálicos, produtos alimentares, química e têxtil. Essas atividades, juntas, respondem por 78,7% dos
investimentos aprovados para o período e por 74,9% dos incentivos fiscais da indústria de transformação.
1) Quanto ao período 1994 a 1997, foram aprovados pelo Geres 23 projetos, responsáveis pelo
investimento total de US$ 117.042.259,35 e por US$ 23.004.578, 39 de incentivos fiscais. Dentre esses
projetos, 19 tem por objetivo implantar alguma atividade. Do restante, 2 destinam-se à ampliação e 2 à
expansão.
m) Foi comentada a ação do Geres por meio de programas que se utilizaram da modalidade de aplicação
operação de crédito, não permitida atualmente para os recursos provenientes do IRP1
n) Quanto à composição dos investimentos no setor agrícola no período de 1978 a 1992 chegou-se às
seguintes conclusões principais:
n 1 ) Foram aprovados 38 projetos que corresponderam a US$ 31 milhões de investimento total e US$ 9
milhões de incentivos fiscais;
Em relação ao número de projetos apoiados destacam-se os relativos à cultura pimenta-do-reino. De
fato, foram 18 projetos, o que corresponde a quase 50% do total. Com respeito ao investimento total e
aos incentivos fiscais absorvidos, essa cultura responde por, respectivamente, 14,1 % e 14,0%.
Os projetos agrícolas responsáveis pela maior captação de incentivos fiscais, em termos absolutos
e em termos de média por projetos, foram os de Pimenta/Palmito/Seringueira, os quais absorveram 15%
dos incentivos do período destinados a projetos agrícolas.
o) Os projetos, no período de 1970 a 1990, foram distribuídos, quanto aos objetivos e quanto aos valores,
da seguinte forma:
o 1) 190 projetos de implantação, o que corresponde a 46,9% do total de 405. Há destaque também para
os projetos de ampliação, que contribuem com 128 projetos, ou seja, 31,6% do total.
o2).projetos de implantação aprovados representam US$ 289, 072,199.00, ou seja, 57, 7% do total de
US$ 500,712,086.00. Por sua vez, os projetos de ampliação correspondem a US$ 182,553,117.00,
equivalentes a 36,5% do total de investimentos.
p) Em relação ao número de empregos previstos por atividade/setor econômico conclui-se que:
p1) O setor que mais previu a criação de empregos foi o secundário (industrial). Dentre o total de 13.777
empregos, previstos p/ os períodos 1970 a 1984 e 1991 a 1997, o setor responde por 12.145 empregos,
o que corresponde a 88,2% do total. Em seguida, tem-se o setor terciário com 893 empregos previstos
o primário com 739. Esses números equivalem, respectivamente, a 6,5% e 5,4% do total.
Dentro do setor secundário, 5 atividades destacam-se na previsão de empregos: produtos alimentares,
minerais não metálicos, química, fiação e tecelagem/têxtil e metalurgia. Juntos, esses gêneros respondem
por 8.555 empregos previstos, o que equivale a 70,4% do setor secundário e a 62,1% do total dos três
setores.
Ainda, cabe ressaltar que os gêneros minerais não metálicos, metalurgia e química apresentaram
0
queda acentuada de empregos previstos do 1 . período para o segundo.
O n.° de empregos previstos é maior que o n.° de empregos gerados, uma vez que existem projetos que
encontram-se funcionando com problemas, paralisados temporariamente, em concordata ou em
falência.
Verificou-se também que o setor secundário apresenta a maior média de empregos por empresa
beneficiada, perfazendo 100,1. Em seguida tem-se o setor terciário com 44,6 e o primário com 27,1.
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q) Foram também introduzidas no relatório tabelas provenientes de trabalho de avaliação realizado pelo
sistema Geres/Bandes no Funres em 1985(2), que apesar de não abrangerem a totalidade do período de
existência do Funres, permitem observar informações que idealmente deveriam estar disponíveis para
todo o período. São elas: 1.°) Setor Indústria - Origem dos equipamentos por gênero - 1983; 2.°) Setor
Indústria - Origem das matérias-primas por gênero - 1983; 3.9 Setor Indústria - Destino das vendas, por
gênero; 4.°) Grau de integração intra-regional.
Em relação ao aspecto regional, as principais conclusões foram:
O Funres é um incentivo que contempla muito mais o aspecto setorial do que o aspecto regional. Isto
pode ser demonstrado pelos programas de apoio setorial implementados pelo Geres e pela própria
composição institucional do Bandes que favorece ao corte setorial.
Por sua vez, 50,62 % dos projetos aprovados localizaram-se no interior do Estado (o percentual
aumenta para 56,39 % quando se consideram apenas as décadas de 80 e 90), consumindo 43,64 % dos
recursos do Fundo (valor médio). O restante foi aplicado na Grande Vitória.
Verificou-se que apenas 40 dos atuais 77 municípios do Estado receberam recursos do Funres/IRP.I.
Em relação a um projeto de desenvolvimento descentralizado para o Estado do Espírito Santo chegouse as seguintes conclusões:
dl) O Espírito Santo deveria ter um projeto de desenvolvimento que atentasse para os perigos das
deseconomias de aglomeração causados pela macrocefalia da Grande Vitória. A superfície da Grande
Vitória encontra-se hoje grandemente comprometida com a ocupação habitacional, industrial, comercial
infra-estrutural que constitui o aglomerado urbano.
Somente a assunção da descentralização como objetivo explícito de política, com a subordinação dos
instrumentos de intervenção a essa lógica é que poderá efetivamente levar as regiões interioranas a
inserirem-se no novo surto de crescimento. Dada a fragilidade dessas regiões face ao poder de atração
da metrópole, torna-se necessário explicitar desde já que tal política de interiorização não pode ser
tratada como mera indução de investimentos isolados, mas sim como política global de criação de polos
regionais de desenvolvimento.
Uma estratégia geral para descentralizar a economia do Espírito Santo e evitar deseconomias de
aglomeração na Grande Vitória seria qualificar a metrópole como região especializada em serviços do
circuito superior(3) da economia, centrada de forma privilegiada no fortalecimento de suas vantagens
comparativas em atividades portuárias e correlatas, emanar e compatibilizar os benefícios dessa dinâmica
para todo o Estado, garantindo-lhe a infra-estrutura urbana e viária, descentralizando
concentradamente(4) as atividades industriais, modernizando e integrando as produções estaduais.
Adotar políticas no sentido de que todos os investimentos industriais com poder de gerar
deseconomias de aglomeração se localizem fora da Região Metropolitana, à exceção dos necessários à
viabilização do Corredor Centro-Leste; utilizar mecanismos para desestimular a localização destes
investimentos na Região Metropolitana, tais como restrições definidas em PDUs(5), análises de RA/IA(6),
entre outros, e a não concessão de incentivos fiscais e creditícios por parte de órgãos públicos estaduais,
ou seja, todo o empreendimento que não tiver como imprescindível a sua localização na Grande Vitória
deve se localizar fora dela, buscando uma lógica de interiorização de investimentos.
Quanto à aprovação de projetos pelo sistema de incentivos fiscais cabe a seguinte ressalva:
considerando-se o já alto número de projetos paralisados devido a falhas gerenciais ou a conjunturas
macroeconômicas adversas, entendemos que seria temerária a adoção de medidas isoladas por parte do
sistema Geres/Bandes sem uma correspondente criação de infra-estrutura adequada nos municípios do

•

2 Avaliação da Política de Incentivos Fiscais do DL-880 e da Lei Estadual n.° 2469/69.
3 Serviços de circuito superior são aqueles que encontram-se no final da cadeia produtiva e que permitem a retenção dos excedentes
na região, como por exemplo aqueles desenvolvidos pelas agências financeiras, crediticias e empresas de câmbio e de comércio exterior.
4 Descentralizar concentradamente significa fortalecer a infra-estrutura das cidades interioranas para que estas sejam capazes de reter
os excedentes por elas produzidos
5 Plano de Diretor Urbano
6 Relatório de Impacto Ambiental
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interior. Além disso, tal medida seria apropriada em uma situação de demanda elevada pelos recursos
do Funres, o que não tem acontecido.
d6) Resumindo, entendemos que, para que o sistema possa adotar medidas mais agressivas para a
interiorização do crescimento econômico, é necessária a conjugação de dois pré-requisitos: I) sua
integração e coordenação com planos e ações estaduais de interiorização do desenvolvimento; e 2)
conjuntura econômica nacional e regional favorável, o que aumentaria a demanda expontânea, sem o que
seria inócua a priorização de projetos no interior.
e) Quanto à criação de empregos por regiões chegou-se às seguintes conclusões:
e 1) A microrregião de Vitória, no período de 1970 a 1984, destaca-se das outras, sendo responsável pela
previsão de 4.620 empregos, o que corresponde a 47,28% do total de 9.771. Em seguida, tem-se a
microrregião da Baixada Espírito Santense com 2.109 empregos previstos (21,58% do total), a de
Colatina com 1.175 previsões (12,03% do total) e Cachoeiro do Itapemirim com 1.101 (11,27 % do total).
Em termos de mesorregião foram previstos 5.151 para a Grande Vitória, 52,72% do total, e 4.620 para
o interior.
e2) A microrregião de Vitória, no período de 1991 a 1997, de forma análoga ao período anteriormente
analisado, sobressai dentre as demais. De fato, são 2.868 empregos previstos, o que corresponde a
58,88% do total de 4.871 empregos previstos. Em seguida, destacam-se as seguintes microrregiões: São
Mateus, com 632 empregos previstos (12,97% do total); Guarapari ,com 297 previsões (6,10 % do total)
Barra de São Francisco com 278 (5,71% do total). Com respeito às mesorregiões, observa-se que a
Grande Vitória contribui com 2.868 empregos previstos, ou seja, 58,88% do total de 4.871 previsões. O
Interior responde pelo restante, que representa 2.003 empregos, o que representa 41,12% do total.
FUNDAMENTOS PARA O ESTABELECIMENTO DE METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO
13.8
DOS IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E AMBIENTAIS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
O Funres representa uma ação dos governos estadual e federal que visa ao desenvolvimento
do Estado do Espírito Santo. Essa ação deve ser avaliada por sua eficiência e eficácia, uma vez que tais
governos possuem outras formas de aplicação de seus recursos, tais como aplicação direta, incentivos
financeiros e creditíticos. Assim, o Funres - parcela federal, que aplica recursos em empresas de
sociedade anônima sob a forma de subscrição de debêntures conversíveis ou não em ações deve ter
avaliada sua eficiência e eficácia no alcance de metas preestabelecidas pelos supracitados governos.
A importância do estabelecimento de metas e objetivos em qualquer procedimento de
avaliação de uma ação governamental tal como o Funres, decorre do fato de que é necessário saber o
que os governos estadual e federal estão almejando com a utilização dos recursos movimentados pelo
Funres. Assim, por exemplo, se o objetivo maior for a aplicação de recursos em empreendimentos
trabalho-intensivos poderá ser exigido que os empreendimentos beneficiados empreguem relativamente
mais trabalhadores que outros setores mais capital-intensivos.
As metas não devem ser confundidas com objetivos, sendo as primeiras respaldadas em
variáveis mensuráveis (n.° de empregos gerados em relação aos empregos gerados no Estado, valor
agregado bruto a ser atingido com % do PIB do Estado e etc). Já os objetivos são mais genéricos, tais
como elevar o nível de empregos e a qualidade dos mesmos, aumentar as exportações e preservar o meio
ambiente. Essa equipe de auditoria entende que o Geres/Bandes deve possuir metas para os recursos do
Funres. Contudo, essas metas podem não ser atingidas por diversos fatores (conjunturais,
mercadológicos), sendo necessário justificar os valores atingidos mesmo se ficarem aquém do previsto.
Sem o estabelecimento de metas, a avaliação perde o parâmetro de comparação, tornado os valores
desprovidos de significado.
É importante que haja compatibilização entre os dados estatísticos referentes ao Estado do
Espírito Santo e os relativos às empresas apoiadas pelo Funres. A necessidade de dados estaduais parte
do pressuposto de que é sobre a economia do Espírito que devem ser medidos os impactos do fundo.
Assim, é muito mais ilustrativo afirmar que os projetos incentivados pelo Funres contribuíram com X%
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do PIB do Estado do ES do que afirmar que o valor agregado bruto dos projetos beneficiados foi de R$
X,00.
O Funres aplica recursos no setor produtivo da economia, devendo, assim, avaliar seus efeitos
sobre as variáveis derivadas dos fatores de produção participantes dos empreendimentos beneficiados,
que são: natureza, capital e trabalho. Desses fatores originam-se os cortes ambiental, econômico e social.
Os dados estatísticos devem ser coletados no momento de aprovação dos projetos (relatórios
de análise), na fase de acompanhamento e na de conclusão, conforme estas fases permitam a aferição das
variáveis avaliadas. Dessa forma, certas variáveis apenas podem ser mensuradas quando o projeto entra
em operação, como é o caso dos empregos gerados, sendo necessário que se espere até esse momento
para que os dados sejam coletados.
Os dados devem estar dispostos por meio dos cortes (setorial, regional e institucional). Assim,
é interessante, por exemplo, saber quantos projetos industriais (corte setorial) de pequeno porte (corte
institucional) foram incentivados na Grande Vitória (corte regional).
Essa equipe de auditoria entende que a periodicidade com que devem ser coletados os dados
estatísticos no âmbito do Geres/Bande.s é de um ano. Tal periodicidade decorre do fato de essas
informações serem necessárias tanto para processos avaliativos quanto para ações de planejamento. Por
conseguinte, deve-se alimentar um banco de dados anual dos impactos sociais, econômicos e ambientais
do Funres, disponibilizando um relatório anual com essas informações processadas que devem ser
encaminhadas ao TCU, juntamente com as estatísticas correlatas do Estado do ES e as metas propostas
para a utilização dos recursos.
As variáveis coletadas devem ser líquidas, ou seja, devem ser computados os ganhos e perdas
ocorridas nas variáveis sócio-econômicas das empresas incentivadas.
São necessárias, para a avaliação de impactos de impactos sócio-econômicos, tanto variáveis
estaduais quanto variáveis do Funres, que devem ser divididas pelas dimensões econômica, social e
ambiental.
As variáveis da dimensão econômica necessárias são:
No âmbito estadual - a)PIB (com cortes setorial e regional); b) formação bruta de capital fixo
- FBCF - (com cortes setorial , regional e institucional); cfinvestimento total (com cortes setorial,
regional e institucional); d)procedência e destino das matérias-primas, da FBCF e das vendas; e) geração
de tributos (IRPJ e ICMS), modernização tecnológica (análise da competitividade via inserção das vendas
nos mercados nacional e internacional, nível de produtividade médio dos empreendimentos de
determinado setor).
Variáveis Funres - a) valor agregado bruto, consumo intermediário e valor bruto da produção
(discriminação dos itens contidos nos relatórios de análise); b) formação bruta de capital fixo; c)
investimento total (discriminado por seus componentes - recursos próprios, financiamentos, recursos do
Funres); d) procedência e destino das matérias-primas, da FBCF e das vendas; e) geração de tributos
dos empreendimentos beneficiados; j) modernização tecnológica (observar produtividade do
empreendimento e comparar com produtividade média do setor em que atua, informando, ainda, o
incremento médio na produção decorrente da introdução de melhoramentos tecnológicos).
As variáveis da dimensão social necessárias são:
No âmbito estadual - dados relativos a empregos, ocupação, qualidade do posto de trabalho
e qualidade da mão de obra;
No âmbito do Funres - a)empregos gerados e empregos que foram previstos e não
concretizados. É importante também que a informação incorpore a evolução do emprego em determinado
projeto. Assim, deve estar presente o n.° de empregos anteriores aos projetos e os atingidos com o término
do projeto, b) informações a respeito dos salários e encargos trabalhistas gerados pelos empreendimentos
beneficiados.
As variáveis da dimensão ambiental necessárias são:
No âmbito estadual: a) estabelecimento de níveis máximo para despejo de resíduos e poluentes
no ar e na água; b) realização de estudos com vistas a apurar o grau de utilização dos recursos naturais
disponíveis no Estado do ES visando à identificação de recursos naturais subutilizados ou saturados.
13
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No âmbito do Funres - a) averiguar nível de emissão de resíduos e efluentes por parte dos
empreendimentos beneficiados pelo Funres nos cursos d'água e no ar, avaliar se os mesmos encontram-se
dentro dos níveis máximo estipulados pelos organismos ambientais. b) deve-se observar se os
empreedimentos beneficiados pelo Funres estão utilizando recursos naturais saturados no Estado, c) devese observar principalmente em atividades minerais se os empreendimentos estão efetuando ou não a
recuperação do meio ambiente afetados por ações danificadoras desses empreedimentos.
Critérios de Avaliação - estão especificados nesse relatório e objetivam alargar os aspectos
a serem observados na mensuração dos impactos sócio-econômicos do Funres na economia do ES. Os
critérios são os seguintes: critério de efetividade, critério de integração e complementariedade, critério
de longevidade, critério de concentração, critério de competitividade, critério institucional e critério de
atratividade.
Existem certas limitações que são impostas a qualquer tipo de avaliação a ser feita sobre o
sistema de Fundos de investimento que são: a) os recursos aplicados por esses Fundos estão restritos a
aquisição de inversões fixas; b) os Fundos de investimento são apenas uma das fontes de recursos que
compõe o investimento total das empresas beneficiadas; c)os recursos federais não são livremente
aplicados de acordo com as aspirações dos organismos de fomento; d) empreendimentos beneficiários
sofrem influência de políticas econômicas macroeconômicas e mercadológicas que fogem ao controle dos
organismos de fomento; e) existe fraca disponibilidade de dados estatísticos para efetivação de análises
de impacto.
Considerações Finais
O Governo Federal, ao assumir a sua responsabilidade constitucional de agente proativo no
exercício da função de planejamento e controle do desenvolvimento regional, deve assegurar a alocação
de investimentos públicos, consoante prioridades racionalmente estabelecidas, em consonância com as
necessidades do conjunto da sociedade.
Essa alocação deve objetivar, entre outras coisas, a correção do modelo de política de
desenvolvimento regional, que transfere a decisão, quanto à alocação de recursos escassos sob a forma
de investimentos, aos Conselhos Deliberativos das Superintendências.
Em nível mundial, a utilização de recursos financeiros oriundos de renúncia de receita
pública federal em ações, programas e projetos destinados à redução das desigualdades regionais, como
alternativa à alocação direta de recursos do orçamento fiscal, normalmente submetido ao controle
legislativo e social, deve pautar-se por três princípios éticos fundamentais que devem sempre nortear as
políticas públicas.
1° Principio: A prevalência da vontade geral, visando sempre a utilidade pública ou o bem
comum. As deliberações tomadas pelos que decidem devem sujeitar-se a vontade geral, para que as
relações entre grupos e pessoas sejam justas e equilibradas.
20 Princípio: A divulgação dos procedimentos e resultados efetivamente alcançados devem
dar transparência ao processo de planejamento e de tomada de decisão, bem como permitir a avaliação
da política implementada sob os enfoques da legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia. A sociedade,
quando minuciosamente informada pelo governo federal, adota as escolhas e as políticas de
Desenvolvimento Regional mais adequadas aos interesses públicos, tornando-se responsável pelos
resultados alcançados.
3° Princípio: A harmonia com o meio ambiente. Ao atender as necessidades do presente, não
se deve comprometer as necessidades das gerações futuras.
13.9

Propostas de Encaminhamento

e

Ante todo o exposto, propomos ao Tribunal de Contas da União:
14
Recomendar à Secretaria Especial de Políticas Regionais -Sepre- que:
14.1
desenvolva mecanismos de controle sobre a análise e aprovação de projetos, realizadas pelos
14. 1. I
órgãos administradores dos Fundos de Investimentos, com o intuito de assegurar que os projetos
14
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aprovados estejam compatíveis com as metas e objetivos de desenvolvimento estabelecidos pelos planos
de desenvolvimento regional (estadual) e nacional ou, na ausência destes, com as prioridades definidas
pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências, conforme parágrafo único do art. 2° da Lei n°
8.167/91;
adote providências necessárias à inserção, nos planos de desenvolvimento regional, de
14.1.2
critérios, para definição de programas e projetos a serem implementados com recursos dos Fundos de
Investimentos Regionais, que visem a alocar os recursos de forma que haja priorização do
desenvolvimento regional em relação ao setorial;
se articule com os órgãos estaduais responsáveis pelo fornecimento de dados sociais e
14.1.3
econômicos relativos aos Estados visando à disponibilização das informações imprescindíveis à
realização de avaliações de impacto de políticas de desenvolvimento regional;
examine a possibilidade de participação das Superintendências de Desenvolvimento, dos
14.1.4
órgãos estaduais de planejamento e desenvolvimento e dos representantes dos setores econômicos
primário, secundário e terciário, no momento da elaboração dos planos de desenvolvimento regional;
14.1.5 defina, em conjunto com as Superintendências, metodologia padrão a ser adotada para
avaliação anual do impacto sócio-econômico dos fundos, que permita o cotejo dos resultados efetivamente
obtidos pelos fundos com as metas, diretrizes e objetivos traçados pelo governo em seus planos de
desenvolvimento regional e nacional, utilizando entre outras, as variáveis, indicadores e procedimentos
elencados no modelo de avaliação em anexo;
realize estudos objetivando avaliar a eficiência e eficácia dos Fundos em comparação com as
14. 1 .6
outras possibilidades de aplicação de recursos, com a finalidade de identificar a melhor política de
desenvolvimento regional, contemplando, entre outros, os seguintes aspectos:
a) número de empresas que o fundo tem capacidade de beneficiar;
capacidade de extensão dos recursos do fundo para empresas não estruturadas sob a forma de
Sociedade Anônima;
custo de operacionalização do fundo;
grau de liberdade possuído pelo agente administrador do fundo para utilização dos recursos;
capacidade de o órgão administrador do fundo aplicar os recursos sob a forma de programas;
capacidade de interação do fundo com as demais ações de desenvolvimento regional;
capacidade de captação de recursos do fundo;
limitação de aplicação dos recursos do fundo em inversões fixas ;
inexistência da possibilidade de aplicação dos recursos do fundo em amortização de financiamentos
anteriores ou resgate de debêntures e capitalização de empreedimentos já existentes;
Determinar ao Grupo Executivo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo
14.2
e ao Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo S/A que:
aprimorem o relatório emitido quando da análise de projetos a serem beneficiados, com vistas
14.2.1
a torná-lo mais objetivo e composto de informações e dados estatísticos mínimos, como os abaixo citados,
discriminados por região beneficiária, por setor beneficiado e por porte dos empreendimentos,
permitindo, dessa forma, que sejam efetuadas avaliações a respeito de impactos sociais, econômicos e
ambientais dos projetos;
Dimensão econômica - Valor bruto da produção, valor agregado bruto, consumo intermediário,
formação bruta de capital fixo, investimento total (subdividido em recursos próprios, financiamentos e
incentivos fiscais), procedência das matérias-primas e das máquinas, destino das vendas, geração de
tributos (ICMS e IRRA dados a respeito da produtividade média do empreendimento e ganhos de
produtividade obtido com a aquisição das novas máquinas;
Dimensão social - Empregos a serem gerados, salário médio dos operários contratados, empregados
com carteira assinada, empregados protegidos por previdência social;
Dimensão ambiental - níveis de emissão de efluentes e resíduos dos empreendimentos beneficiados por
recursos dos fundos de investimentos, grau de saturação dos recursos naturais a serem utilizados pelos
empreendimentos beneficiados.
15
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efetuem a compatibilização dos relatórios de análise, acompanhamento e conclusão dos
14.2.2
projetos beneficiários de recursos do Funres, com o propósito de assegurar a complementariedade dos
mesmos, bem como comprovar a realização das metas e objetivos previstos pelos projetos;
estabeleçam procedimentos de acompanhamento dos projetos que já receberam o Certificado
14.2.3
de Empreendimento Implantado, com o propósito de avaliar o desempenho sócio-econômico e ambiental
dos mesmos;
promovam a elaboração de orçamento programa que compreenda o detalhamento da ação
14.2.4
programática e da demanda espontânea, em cumprimento ao disposto no artigo 5° da Resolução/Geres
n.° 600/91;
observem o que estabelece o artigo 12 da Lei n.° 6.938/81, combinado com o artigo 23 do
14.2.5
Decreto n.° 99.274/90, quanto à exigibilidade de comprovação de regularidade dos projetos beneficiados
pelo Funres relativamente aos licenciamentos decorrentes de avaliação de impacto ambiental previstos
no art. 19 do Decreto 99.274/90 (Licença Prévia - LP , Licença de Instalação LI e Licença de
Operação -- LO);
façam constar das cláusulas condicionantes, mencionadas no artigo 12 da Lei n.° 8.167/91,
14.2.6
a obrigatoriedade de cumprimento pelas empresas beneficiárias do que estabelece o artigo 12 da Lei n.°
6.938/81, combinado com os artigos 19 e 23 do Decreto n.° 99.274/90, quanto à regularidade para com
os licenciamentos ambientais (Licença Prévia - LP- na fase de aprovação dos projetos, Licença de
Instalação - LI - no início da fase de instalação do projeto, quando são iniciadas as liberações de
recursos, e Licença de Operação - LO - na fase de início de operação do projeto), bem como quanto ao
cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente.
Recomendar ao Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento que adote as providências
14.3
necessárias à realização de estudos para encaminhamento de proposta ao Chefe do Poder Executivo
visando a apresentação ao Congresso Nacional de:
projeto de lei que discipline as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento
14.3.1
nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de
desenvolvimento, conforme estipulado pelo §1° do artigo 174 da Constituição Federal;
projeto de lei complementar mencionada no § 1° do artigo 43 da Constituição Federal com
14.3.2
vistas a definir as condições para integração das regiões em desenvolvimento e a composição dos
organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos
nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes;
Recomendar, à luz do inciso I do parágrafo único do artigo 87 da CF, ao Ministro de
14.4
Estado do Planejamento e Orçamento que:
proponha ao Chefe do Poder Executivo a alteração do artigo 31 do Decreto 101/91, com o
14.4.1
propósito de indicar o órgão do Poder Executivo responsável pela assunção das atribuições da extinta
Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República.
que promova audiência prévia do responsável, Sr. Guilherme Gomes Dias, Coordenador
14.5
do Geres, para apresentar razões de justificativa pelo não cumprimento das determinações contidas nos
subitens 8.4.4 e 8.4.5 da Decisão n.° 657/95 no que diz respeito a apresentação de documentação
obrigatória (certidões negativas de débito relativas às contribuições sociais, tributos federais e dos
certificados de regularidade com o FGTS) ao Bandes nos momentos de aprovação do projeto e
liberação de recursos, com vistas a aplicação da multa prevista no parágrafo 1.° do artigo 58 da Lei
n.° 8.443/92.
que promova audiência prévia do responsável, Sr. Guilherme Gomes Dias, Coordenador
14.6
do Geres, para apresentar razões de justificativa pelo não cumprimento da determinação contida no
subitem 8.4.8 da Decisão n.° 657/95 no que diz respeito ao encaminhamento à CVM da relação das
empresas não registradas naquela Autarquia e das que apresentam prejuízos contumazes, com vistas
a aplicação da multa prevista no parágrafo 1.° do artigo 58 da Lei n.° 8.443/92;
que o anexo às propostas de encaminhamento constitua parte integrante da Decisão que
14.7
vier a ser proferida;
16
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que encaminhe cópia do Relatório de Auditoria, Relatório, Voto e Decisão (e anexo) que
14.8
vier a ser proferida álao:
Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal;
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados;
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados;
Governador do Estado do Espírito Santo;
Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e Orçamento;
I) Secretaria Especial de Políticas Regionais - Sepre;
Grupo Executivo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo - Geres;
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - Bandes;
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE;
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM;
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
ANEXO
Modelo sintético de avaliação do impacto sócio-econômico de FUNDOS de Investimento.
1
A seguir descreve-se um modelo sintético de avaliação de fundos de investimento. Este modelo
1.1
contempla os procedimentos que devem ser adotados para a avaliação, as variáveis e informações
necessárias e os órgãos onde essas devem ser obtidas.
Ressalte-se que essa metodologia poderá ser complementada e aperfeiçoada pelos órgãos
1.2
partícipes do sistema de incentivos fiscais.
Órgãos a serem consultados para verificação do cumprimento das atribuições e solicitação
1.3
de documentos e informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho de avaliação do impacto
sócio-econômico e ambiental dos fundos de investimentos regionais:
Ministério do Planejamento e Orçamento/MPO - Órgão com atribuição de elaborar e avaliar
1.3.1
os planos nacionais e regionais de desenvolvimento bem como administrar os sistemas cartográficos e
de estatísticas nacionais (Medida Provisória 1.549-39 de 29-01-98);
Secretaria Especial de Políticas Regionais - Sepre/MPO - Responsável pela coordenação,
1.3.2
elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos regionais de desenvolvimento em parceria com os
órgãos regionais de planejamento e desenvolvimento dos Estados e Municípios e Setor Privado.
Especificamente para o caso dos Fundos de Investimento (FINOR, FINAM e Funres) tem a atribuição de
acompanhar o cumprimento pelas Superintendências de Desenvolvimento [SUDAM, SUDENE e
Geres/Bandes(7)] das metas fixadas pelos planos de desenvolvimento regionais;
Órgãos administradores dos Fundos - SUDENE, SUDAM, Geres/Bandes - Órgãos
1.3.3
responsáveis pela elaboração do orçamento anual dos fundos, bem como da aplicação dos recursos em
programas e projetos constantes dos planos regionais de desenvolvimento (parágrafo único art. 2.° da
Lei n.°8167/91 e art. 10. 0, inciso I e II da Lei n.° 8.167/91);
Bancos Operadores - BNB, BASA e Bandes(8) - Análise do estado financeiro das empresas
1.3.4
beneficiárias;
I. 3. 5 IBAMA - tem atribuição, juntamente com outros órgãos de proteção ambiental na esfera
estadual e municipal integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), de fiscalizar se as
empresas beneficiárias de recursos incentivados exercem suas atividades em consonância com as
diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Pode auxiliar tecnicamente, em assuntos relacionados
com o meio ambiente, no processo de planejamento regional e nacional (Lei n.° 6.938/81, art. 2. 0 e
Decreto n.° 99.274/90, art. I.° e 23).
Identificar os demais órgãos na esfera federal envolvidos com atividades de
1.4
desenvolvimento, planejamento, meio ambiente e estatística com vistas a solicitação de documentos e
informações necessários à avaliação do impacto sócio-econômico e ambiental dos fundos na região.
7 Não representam superintendência de desenvolvimento, contudo possuem atribuições similares às mesmas
8 f3andes aparece também como Órgão administrador por apresentar dupla função: a de banco operador e a de agência de
fomento.
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1.5 Identificar os órgãos nas esferas estadual e municipal envolvidos com atividades de
desenvolvimento, planejamento, estatísticas e meio ambiente, com vistas a solicitar
informações/documentos necessárias à avaliação do impacto dos fundos na região.
Solicitar aos órgãos ou entidades as seguintes informações e/ou documentos:
1.6
Sepre/MPO
1. 6. 1
Planos nacional e regionais de desenvolvimento mencionados nos artigos 21 item IX 43 e 174
1.6. 1 . 1
da CF/88;
Em caso da não existência dos planos referidos no item 10.20.6.1.1, verificar se existe
I .6. 1.2
documento similar elaborado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento ou órgão de supervisão que
venha sucedê-lo, que contenha diretrizes, objetivos e metas específicas a serem observadas pelos Fundos
de Investimento;
Verificar se a Secretaria controla e avalia a adequação das diretrizes e prioridades definidas
I .6. I. 3
pelos Conselhos Deliberativos das Superintendências com os Planos de Desenvolvimento Regionais;
Verificar quais os mecanismos de controle utilizados pela Secretaria que asseguram que os
I .6. 1.4
projetos aprovados para receber recursos dos fundos de investimento, estejam em consonância com as
diretrizes, objetivos e metas constantes dos Planos de Desenvolvimento Regional, ou na falta destes, com
as diretrizes e prioridades definidas pelo CONDEL (art. 2. 17, parágrafo único, art. 10, inciso II da Lei
n.° 8.167/91 e parágrafo I.° e inciso Ido art. 13 do Decreto n.° 101/91);
Identificar e avaliar os procedimentos adotados pela Secretaria para proceder às ações de
I .6. I. 5
controle descritas nos itens 1.6.1.3 e 1.6.1.4;
Verificar se a Secretaria solicita das Superintendências/órgãos administradores dos fundos
I .6. 1.6
de investimento relatórios que demonstrem por meio de indicadores mensuráveis o cumprimento das
metas sócio-econômicas e ambientais definidas pelos planos de desenvolvimento nacional e regionais;
1.6.1.7 Analisar o tratamento dado pela Secretaria às informações constantes do relatório a que
alude o item 1.6.1.6, encaminhadas pelas Superintendências;
Verificar como se dá a interação da Sepre com órgãos regionais de desenvolvimento,
I .6. 1.8
planejamento e meio ambiente e lideranças comerciais, agrícolas e empresariais do setor privado das
regiões beneficiárias dos fundos de investimento, com o propósito de subsidiar a elaboração dos Planos
de Desenvolvimento Nacional e Regional a cargo do Poder Executivo;
Identificar e analisar as normas baixadas pela Secretaria no sentido de orientar e disciplinar
I .6. 1.9
as propostas de Instruções e Resoluções a serem submetidas pelas Secretarias Executivas dos órgãos de
desenvolvimento regional aos Conselhos Deliberativos dos mesmos (art. 31 Decreto n.° 101/91);
Verificar se o MPO vem orientando os órgãos federais responsáveis pela elaboração de
1.6. 1.10
estatísticas quanto a necessidade de produção de dados e variáveis que permitam aferir o cumprimento
de diretrizes, objetivos e metas definidas nos planos de desenvolvimento nacional e regionais.
Órgãos administradores dos Fundos de Investimento Regionais — SUDENE, SUDAM e
1. 6. 2
Geres.
Solicitar as diretrizes e prioridades definidas pelos Conselhos Deliberativos das
1.6.2.1
Superintendências para orientar a programação orçamentária anual com vistas a averiguar a
conformidade das mesmas com os preceitos estipulados nos planos de desenvolvimento regional e
nacional (art. 10, inciso I, Lei n.° 8.167/91 e art. 13, parágrafo 1.° do Decreto n.° 101/91);
Solicitar os orçamentos anuais dos fundos, referentes ao período sob análise, aprovados pelos
1.6.2.2
conselhos deliberativos das Superintendências com a indicação dos recursos comprometidos com projetos
em implantação e recursos outros que se destinarão a projetos novos a serem aprovados (art. 10, inciso
II, Lei n.° 8.167/91 c/c art. 13, parágrafo I.° e inciso II, Decreto 101/91);
Identificar os projetos aprovados com vistas à verificação da observância dos parâmetros e
1.6.2.3
objetivos constantes dos Planos de Desenvolvimento Regional e das diretrizes e prioridades definidas
pelos Conselhos Deliberativos quando da programação orçamentária dos Fundos;
Solicitar os dados/variáveis, abaixo relacionados, necessários a aferição do alcance de metas
I .6.2. 4
sócio-econômicas e ambientais fixadas quando da aprovação dos projetos. Os referidos dados devem ser
18
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discriminados por setores econômicos beneficiados, região (estado ou município ou outra subdivisão
regional) e porte dos empreendimentos:

Previsto
no projeto

Verificado na
Ultima
fiscalização

Após a conclusão
do projeto

Forma de obtenção dos dados*(1)

da
Bruto
Valor
Produção: consumo
Intermediário+valor
Agregado.
Consumo intermediário.
Valor agregado bruto
Formação Bruta de
Capital Fixo
Investimento Total*(2)
- recursos próprios
es-financiamentos
parcela
pecificando
referente ao BNDES
-recursos dos fundos de
investimento
das
Procedência
matérias-primas e das
máquinas
Destino das Vendas
Geração de Tributos
(ICMS, IPI e IRPJ(9)
Dados a respeito da
produtividade média do
empreendimento
produde
Ganhos
tividade obtido com a
aquisição das novas
máquinas, e-quipamentos
e ins-talações.
. . .
*(I) A forma de obtenção dos dados pode ser por intermédio do próprio órgão ou deforma indireta, terceirzzaaa.
*(2) O investimento total é composto pela soma: recursos próprios+financiamentos+recursos dos fundos de investimento.

Ijliírg.1,041%, JI,,./f

■AL

Previsto no
projeto

Verificado na
Itima fiscalização

Após a conclusão
do projeto

Forma de obtenção dos dados*(1)

Empregos
efetivamente gerados
(empregos gerados —
desligamentos)
Salário médio dos
empregados
contratados
com
Empregados
carteira assinada
Empregados
por
protegidos
previdência social
*(I) A forma de obtenção dos dados pode ser por intermédio do próprio órgão ou de forma indireta, terce:rua a.

9 Existem outros impostos gerados inclusive de maneira indireta, entretanto esses são os mais importantes e os mais fáceis de
serem mensurados.
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Previsto no
projeto

Após a conclusão do
Verificado na
projeto
ltima fiscalização

Forma de obtenção dos dados*(1)

níveis de emissão de
efluentes e resíduos dos
em-preendimentos
beneficiados *(2)
grau de saturação dos
recursos natu-rais a
serem utilizados pelos
em-preendimentos
beneficiados *(2)
.
A forma de obtenção dos dados pode ser por intermédio do próprio órgão ou deforma indireta, terceiriza a.
checar se os mesmos encontram-se dentro dos limites estabelecidos pelos órgãos de preservação ambiental)

a

•

Identificar se existem procedimentos específicos de análise dos dados/variáveis para aferição
1.6.2.5
do cumprimento das metas estipuladas para os fundos de investimento;
Averiguar existência de banco de dados congregando as informações solicitadas nas tabelas
I .6.2. 6
acima descritas;
Verificar, durante o acompanhamento de implantação do projeto, se são exigidas pelo órgão
1.6.2.7
de desenvolvimento regional justificativas aos beneficiários pelo não atingimento das metas previstas no
projeto quando de sua aprovação, bem como nos casos de paralisação ou não conclusão dos mesmos;
I .6.2 .8 Avaliar as medidas gerenciais implementadas pelos órgãos de desenvolvimento regional com
vistas a retificar as situações indesejadas a partir das justificativas apresentadas pelos empreendimentos
beneficiados a que alude o item 1.6.2.7 para análise e planejamento futuro;
Observar o cumprimento do que estabelece o artigo 12 da Lei n.° 6.938/81, combinado com
1.6.2.9
o artigo 23 do Decreto n.° 99.274/90, quanto à exigibilidade de comprovação de regularidade dos
projetos beneficiados por incentivos fiscais relativamente aos licenciamentos decorrentes de avaliação
de impacto ambiental (Licença Prévia - LP , Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO).
1.6.2.10 Observar e analisar os procedimentos implantados pelos órgãos de desenvolvimento tendentes
a assegurar que os projetos agropecuários e de mineração aprovados estejam sendo orientados conforme
o Zoneamento Ecológico-Econômico, concluído ou em fase de execução respeitados os dispositivos de
preservação ambiental e tendo em conta a existência ou não de conflitos sociais, ouvidos previamente a
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - SAE - PR, a Secretaria do Meio
Ambiente da Presidência da República - SEMAN - PR, o Instituto Nacional de Colonização Agrária INCRA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e a
Fundação Nacional do índio - FUNAI (Art. 1.° Decreto 153/91 que alterou art. 15 do Decreto 101/91
c/c art. I.° do Decreto 1.735/95 que acrescentou o parágrafo 4.° ao artigo 15 do Decreto n.° 101/91);
1.6.2.11 Observar se o órgão administrador do Fundo cobra dos projetos beneficiados por recursos
incentivados, localizados em áreas urbanas ou distritos industriais, a certidão de cumprimento da
legislação ambiental fornecida pelo órgão regional competente (art. 1.° do Decreto n.° 1.735/95 que
acresce parágrafos ao art. 15 do Decreto n.° 101/91);
1.6.2. 12 Verificar se o órgão administrador do Fundo encaminha anualmente ao Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, relação de todos os projetos contemplados com
incentivos fiscais, localizados em área urbana ou em distritos industriais, acompanhada das respectivas
certidões de cumprimento da legislação ambiental (art. 1.° do Decreto 1.735, de 07/12/95, que alterou
art. 15 do Decreto n.° 101/91, art. 626 do Regulamento para cobrança e fiscalização do Imposto de Renda
e Proventos de qualquer natureza, aprovado pelo Decreto n.° 1041, de 11/01/94, art. 14, inciso II da Lei
n.° 6.938/81).
Bancos operadores dos fundos de investimentos regionais - BNB, BASA e Bandes:
1. 6. 3
Solicitar pareceres elaborados pelo Banco após análise das demonstrações financeiras
1.6.3.1
encaminhadas anualmente pelos projetos beneficiários com a finalidade de averiguar se os recursos dos
fundos estão sendo liberados a projetos com situação financeira favorável;
Verificar se o Banco efetua o tabulamento do resultado da análise contábil e financeira dos
1.6.3.2
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demonstrativos enviados pelas empresas beneficiárias com vistas a avaliar a evolução da situação
econômica e financeira das mesmas.
Órgãos ambientais dos Estados e o IBAMA:
1.6.4
Solicitar
relatórios referentes a realização de vistorias técnicas periódicas para avaliação dos
1.6.4.1
impactos ambientais dos empreendimentos aprovados pelas Superintendências Regionais (Art. 1.° do
Decreto n.° 153/91 que alterou o art. 15 do Decreto n.° 101/91);
Identificar os projetos beneficiados com recursos de fundos de investimento que tenham
1.6.4.2
recebido avaliação de impacto ambiental negativo e avaliar as medidas corretivas implementadas pelos
órgãos de desenvolvimento (art. 19 do Decreto n.° 153/91 que alterou o art. 15 do Decreto n.° 101/91).
Modelo de avaliação do processo de gestão dos recursos dos Fundos
2
Além
de analisar o impacto sócio-econômico proporcionado pelas políticas de
2.1
desenvolvimento regional, faz-se necessário, também, avaliar o processo de gestão dos recursos humanos
e materiais destinados a essas políticas.
Em carácter complementar à metodologia apresentada para análise de impacto sócio2.2
econômico, sugere-se que seja observado um conjunto mínimo de variáveis necessárias à avaliação do
processo de gestão supramencionado.
Cabe salientar que esta metodologia poderá ser complementada e aperfeiçoada pelos órgãos
2.3
partícipes do sistema de incentivos fiscais.
Dessa forma, devem ser solicitadas informações aos órgãos envolvidos no sistema, as quais
2.4
abaixo enumeramos.
Informações a serem solicitadas à Sepre:
2.4.1
a) efetivo dedicado à atividade de supervisão e planejamento;
b)capacidade profissional dos técnicos alocados às atividades de supervisão e planejamento;
c) recursos orçamentários alocados.
Informações a serem solicitadas às SUPERINTENDÊNCIAS:
2.4.2
a) efetivo dedicado ao gerenciamento do fundo, com a respectiva capacitação profissional dos técnicos,
discriminado pelas seguintes funções:
função de planejamento - orçamento e diretrizes;
função de execução - análise de cartas consultas e de projetos;
função de controle - acompanhamento e fiscalização dos projetos.
b) recursos orçamentários alocados no processo de gestão dos fundos e receitas alocadas nos fundos de
investimentos;
total de projetos aprovados;
total de projetos analisados;
total de cartas consultas aprovadas;
j) total de cartas consultas analisadas;
total de projetos já beneficiados desde a criação;
total de projetos concluídos;
total de projetos em implantação;
total de projetos paralisados;
total de projetos não concluídos ou excluídos do sistema;
volume de recursos recebidos pelo Fundo;
volume de recursos autorizados para liberação;
n° de fiscalizações efetuadas nos projetos.

•

Informações a serem solicitadas aos BANCOS OPERADORES:
2.4.3
patrimônio líquido do fundo;
n° de leilões realizados;
volume de títulos negociados;
montante de venda das ações;
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e) receita do resgate de debêntures;
fi receita de juros;
tempo de permanência médio das debêntures conversíveis na carteira;
tempo de permanência médio das ações na carteira;
quantidade de Certificados de Investimentos emitidos por ano.
Informações a serem solicitadas à SRF:
2.4.4
a) percentual de empresários interessados em optar pelos fundos."
O Diretor da 1' Divisão Técnica e os Secretários da 5' Secex e da Secex/ES manifestam-se
favoráveis às proposições formuladas pela equipe (fls. 181 e 182)
É o Relatório.
VOTO

e

Como pode ser comprovado na apresentação do trabalho da equipe de auditoria, transcrita no
início do Relatório precedente, trata-se da primeira incursão efetiva da 5a Secex e da Secex/ES na avaliação
dos impactos sócio-econômicos e ambientais relacionados à aplicação de uma política governamental de
incentivos fiscais ao desenvolvimento regional.
Em outra oportunidade, por ocasião da apreciação do Relatório de Auditoria no Funres objeto
do TC-017.215/93-5 (Decisão n° 657/95-TCU-Plenário - Ata n° 58/95), juntado às contas do período de
1995/1996 conforme Decisão n° 782/97-TCU-Plenário (Ata n° 45/97), foram efetuadas diversas
determinações relacionadas:
à regularização do Fundo no tocante à sua inclusão no Orçamento Geral da União e ao
encaminhamento de prestação de contas ao Tribunal; e
ao cumprimento de diversos dispositivos legais e normativos e de Decisões Plenárias deste
Tribunal no tocante à observância ao art. 54, II, "a", da Constituição Federal (decisão adotada na Sessão
de 24.10.90, Ata 54/90, reiterada em 16/10/1991 pela Decisão n°269/91 e em 08/12/1993 pela Decisão n°
558/93, Ata n° 60/93).
A abrangência da auditoria ora em exame só foi possível graças às determinações relacionadas
ao cumprimento de formalidades legais mencionadas na Decisão n° 657/95, as quais, por assim dizer,
pavimentaram o caminho que foi explorado no presente trabalho.
Quanto ao mérito, é inquestionável a importância de fiscalizar e avaliar as aplicações de
recursos decorrentes de renúncias fiscais. Neste trabalho, partindo da experiência adquirida quanto ao Funres,
estão lançadas as bases para a efetivação de tais verificações de forma mais objetiva, permitindo a abrangência
dos aspectos de economia, eficiência e eficácia próprios da auditoria operacional. Mas é importante registrar
que tal só foi possível a partir do momento em que as contas do Funres passaram a transitar pelo Tribunal,
razão porque a prioridade da fiscalização desta Corte deve sempre estar voltada para as contas, sobre as quais
detém jurisdição constitucionalmente legada.
No entanto, a adoção do modelo de avaliação do impacto sócio-econômico de fundos de
investimento elaborado pela equipe de auditoria (constante dos subitens 14.1.5 e 14.7 das propostas de
encaminhamento e discriminado no anexo ao respectivo relatório), deve ainda ser objeto de estudos pela
Secretaria-Geral de Controle Externo-Segecex e, possivelmente, incluído em minuta de norma a ser
posteriormente apreciada pelo Tribunal, dada a relevância da matéria e a possibilidade de tal modelo ser
utilizado tanto pelos órgãos de controle e supervisão quanto pelas entidades a serem avaliadas, conforme
menciona a equipe no subitem 1.2 de sua apresentação transcrita.
Relativamente às audiências prévias mencionadas nos subitens 14.5 e 14.6 das propostas de
encaminhamento da equipe, ressalto que já foram determinadas no TC-300.002/97-1 (Prestação de Contas do
Funres - Período de 01/07/1995 a 30/06/1996), conforme despacho deste Relator de 12/05/1998 (fls. 183),
razão pela qual deixo de incluir tais providências dentre as determinações quanto a este processo.
Por outro lado, entendo que o encaminhamento de cópias do relatório de auditoria e deste
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Voto, acompanhado do Relatório precedente e da Decisão, deverá ser feito apenas aos órgãos e entidades
diretamente envolvidos nas verificações, exceção feita ao Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento,
dada a sua relevante função de autoridade supervisora.
Por derradeiro, e em atendimento ao disposto no inciso I do art. 194 do Regimento Interno,
deve constar determinação de juntada dos autos à mencionada Prestação de Contas do Funres, referente ao
período de 01/07/1995 a 30/06/1996 (TC-300.002/97-1)
Assim, com estas considerações, VOTO por que o Tribunal aprove a DECISÃO que ora
submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1998.

Carl s Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

23
Min-ca-\\Min-cal32\c\relatorios\01349997.doc

—98—
Tribunal de Contas da União

Secretária
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Processo n° TC-013.499/97-1(com os Volumes I e II)
Classe de Assunto: III - Relatório de Auditoria Operacional.
Responsável: Guilherme Gomes Dias, Coordenador do Grupo Executivo para Recuperação Econômica do
Estado do Espírito Santo — Geres, Gestor do Funres.
Entidade: Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo — Funres.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 5 a Secex.
Decisão: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões
expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. recomendar à Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e
Orçamento —Sepre/MPO que:
8.1.1. desenvolva mecanismos de controle sobre a análise e aprovação de projetos, realizadas pelos
órgãos administradores dos Fundos de Investimentos, com o intuito de assegurar que os projetos aprovados
estejam compatíveis com as metas e objetivos de desenvolvimento estabelecidos pelos planos de
desenvolvimento regional (estadual) e nacional ou, na ausência destes, com as prioridades definidas pelos
Conselhos Deliberativos das respectivas Superintendências de Desenvolvimento Regional, conforme
parágrafo único do art. 2° da Lei n°8.167, de 16/01/1991;
8.1.2. adote providências necessárias à inserção, nos planos de desenvolvimento regional, de critérios
para definição de programas e projetos a serem implementados com recursos dos Fundos de Investimentos
Regionais, que visem a alocar os recursos priorizando o desenvolvimento regional em relação ao setorial;
8.1.3 se articule com os órgãos estaduais responsáveis pelo fornecimento de dados sociais e econômicos
relativos aos Estados com vistas a tornar disponíveis informações imprescindíveis à realização de avaliações
de impacto de políticas de desenvolvimento regional;
8.1.4. examine a possibilidade de participação das Superintendências de Desenvolvimento Regional,
dos órgãos estaduais de planejamento e desenvolvimento e dos representantes dos setores econômicos
primário, secundário e terciário, nos trabalhos de elaboração dos planos de desenvolvimento regional;
8.1.5. realize estudos com vistas a avaliar a eficiência e eficácia dos Fundos em comparação com as
outras possibilidades de aplicação de recursos, para identificar a melhor política de desenvolvimento regional,
contemplando, entre outros, os seguintes aspectos:
a) número de empresas que o fundo tem capacidade de beneficiar;
capacidade de extensão dos recursos do fundo para empresas não estruturadas sob a forma de
Sociedade Anônima;
custo de operação do fundo;
grau de liberdade possuído pelo agente administrador do fundo para utilização dos recursos;
capacidade de o órgão administrador do fundo aplicar os recursos sob a forma de programas;
capacidade de interação do fundo com as demais ações de desenvolvimento regional;
capacidade de captação de recursos do fundo;
limitação de aplicação dos recursos do fundo em inversões fixas;
inexistência da possibilidade de aplicação dos recursos do fundo em amortização de financiamentos
anteriores ou resgate de debêntures e capitalização de empreendimentos já existentes;
8.2. determinar ao Grupo Executivo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo e ao
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A que:
8.2.1. aprimorem o relatório emitido quando da análise de projetos a serem beneficiados, com vistas
a torná-lo mais objetivo e munido de informações e dados estatísticos mínimos, como os abaixo citados,
discriminados por região beneficiária, por setor beneficiado e por porte dos empreendimentos, permitindo,
dessa forma, que sejam efetuadas avaliações a respeito de impactos sociais, econômicos e ambientais dos
projetos:
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Dimensão econômica - Valor bruto da produção, valor agregado bruto, consumo intermediário,
formação bruta de capital fixo, investimento total (subdividido em recursos próprios, financiamentos e
incentivos fiscais), procedência das matérias-primas e das máquinas, destino das vendas, geração de tributos
(ICMS e IRPJ), dados a respeito da produtividade média do empreendimento e ganhos de produtividade
obtido com a aquisição das novas máquinas;
Dimensão social - Empregos a serem gerados, salário médio dos operários contratados, empregados
com carteira assinada, empregados protegidos por previdência social;
Dimensão ambiental - níveis de emissão de efluentes e resíduos dos empreendimentos beneficiados
por recursos dos fundos de investimentos, grau de saturação dos recursos naturais a serem utilizados pelos
empreendimentos beneficiados;
8.2.2. efetuem a compatibilização dos relatórios de análise, acompanhamento e conclusão dos projetos
beneficiários de recursos do Funres, com o propósito de assegurar a complementaridade dos mesmos, bem
como comprovar a realização das metas e objetivos previstos pelos projetos;
8.2.3. estabeleçam procedimentos de acompanhamento dos projetos que já receberam o Certificado de
Empreendimento Implantado, com o propósito de avaliar o desempenho sócio-econômico e ambiental dos
mesmos;
8.2.4. promovam a elaboração de orçamento programa que compreenda o detalhamento da ação
programática e da demanda espontânea, em cumprimento ao disposto no art. 5° da Resolução/Geres n.°
600/91;
8.2.5. observem o que estabelece o art. 12 da Lei n.° 6.938, de 31/08/1981, combinado com o art. 23
do Decreto n.° 99.274, de 06/06/1990, quanto à exigibilidade de comprovação de regularidade dos projetos
beneficiados pelo Funres relativamente aos licenciamentos decorrentes de avaliação de impacto ambiental
previstos no art. 19 do Decreto 99.274/90 (Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de
Operação - LO);
8.2.6. façam constar das cláusulas condicionantes, mencionadas no art. 12 da Lei n.° 8.167/91, a
obrigatoriedade de cumprimento pelas empresas beneficiárias do que estabelece o art. 12 da Lei n.° 6.938, de
1981, combinado com os artigos 19 e 23 do Decreto n.° 99.274/90, quanto à regularidade para com os
licenciamentos ambientais (Licença Prévia - LP- na fase de aprovação dos projetos, Licença de Instalação LI - no início da fase de instalação do projeto, quando são iniciadas as liberações de recursos, e Licença de
Operação - LO - na fase de início de operação do projeto), bem como quanto ao cumprimento das normas,
dos critérios e dos padrões expedidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente;
8.3. recomendar ao Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento que adote as providências
necessárias à realização de estudos para encaminhamento de proposta ao Chefe do Poder Executivo visando
a apresentação ao Congresso Nacional de:
8.3.1. projeto de lei que discipline as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional
equilibrado, o qual incorporará e permitirá a compatibilização dos planos nacionais e regionais de
desenvolvimento, conforme estipulado pelo §1° do art. 174 da Constituição Federal;
8.3.2. projeto de lei complementar mencionada no § 1° do art. 43 da Constituição Federal com vistas
a definir as condições para integração das regiões em desenvolvimento e a composição dos organismos
regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de
desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes;
8.4. recomendar, à luz do inciso I do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, ao Ministro
de Estado do Planejamento e Orçamento que proponha ao Exm° Sr. Presidente da República a alteração do
art. 31 do Decreto n° 101, de 17/04/1991, com o propósito de indicar o órgão do Poder Executivo responsável
pela assunção das atribuições da extinta Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da
República;
8.5. determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e OrçamentoCiset/MPO que faça constar, no Relatório de Auditoria das próximas contas da Secretaria Especial de
Políticas Regionais Sepre/MPO, informações acerca das medidas adotadas para o saneamento das questões
relacionadas no subitem 8.1 supra, bem como sobre os resultados alcançados;
8.6. determinar que a Secretaria-Geral de Controle Externo-Segecex do Tribunal, a partir do modelo
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constante do Anexo às propostas de encaminhamento da equipe de auditoria, realize estudos relativos à forma
de avaliação do impacto sócio-econômico de fundos de investimento e elabore minuta de norma a ser
posteriormente apresentada à Presidência do Tribunal para apreciação pelo Plenário;
8.7. remeter cópia integral do Relatório de Auditoria Operacional, bem como da presente Decisão e
do Relatório e Voto que a acompanham, aos seguintes destinatários:
8.7.1. Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
8.7.2. Secretaria Especial de Políticas Regionais — Sepre/MPO;
8.7.3. Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e Orçamento;
8.7.4. Grupo Executivo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo - Geres;
8.7.5. Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. — Bandes;
8.7.6. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis—Ibama; e
8.8. determinar a juntada do presente processo à Prestação de Contas do Fundo de Recuperação do
Estado do Espírito Santo — Funres, referente ao período de 01/07/1995 a 30/06/1996 (TC-300.002/97-1).
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 —Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

CARLOS ÁTL1ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

e.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

GRUPO 1- CLASSE V - Plenário
TC-700.054/96-0 (c/ 17 volumes)
Natureza: Relatório de Auditoria
Órgão: Governo do Estado de São Paulo
Ementa: Relatório de auditoria. Comissão Temporária
do Senado Federal sobre obras inacabadas. Ponte
rodoferroviária sobre o Rio Paraná. Diligências e
providências saneadoras anteriormente determinadas
pelo Tribunal (Decisões Plenárias IN 376/96, 159/97 e
149/98). Cumprimento. Determinações adicionais à
Fepasa prejudicadas ante a privatização da empresa.
Encaminhamento dos autos à Segecex, para
consolidação da matéria às demais de mesma natureza e
comunicação ao Senado Federal sobre as medidas
adotadas. Arquivamento.
Tratam os autos da auditoria realizada na obra denominada "Ponte Rodoferroviária sobre o
Rio Paraná", no período de 20/1 a 9/2/1996, em cumprimento à Decisão n° 674/95-Plenário,
objetivando atender à solicitação de Comissão Temporária do Senado Federal (obras inacabadas)
Esse processo foi inicialmente apreciado pelo Plenário em 26/6/1996, ocasião na qual foram
2
efetuadas diversas determinações ao Ministério dos Transportes - MT e à Secretaria dos Transportes
do Estado de São Paulo (Decisão n° 376/96, Ata n° 25/96).
Ao examinar os elementos encaminhados pelos citados órgãos em cumprimento à
3
mencionada deliberação, este Plenário novamente se manifestou, determinando ao MT que designasse
técnicos especializados para que acompanhassem os estudos então desenvolvidos pela Ferrovia Paulista
• S/A - FEPASA (sociedade de economia mista do Estado de São Paulo responsável pelo gerenciamento
da obra) objetivando o reexame dos coeficientes empregados nas composições de preços unitários do
contrato celebrado com a Constran S/A (empresa contratada para executar a obra), visando uma
negociação no sentido da correção de eventuais distorções nas quantidades envolvidas de diversos
insumos, informando a esse Tribunal, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas (Decisão n°
159/97, Ata n° 11/97).
Ao apreciar a extensa documentação acostada aos autos em cumprimento a essa nova
4.
deliberação - Relatório Fepasa (volumes 1 a 7, com 3 volumes anexos) e relatório de acompanhamento
do MT acerca dos estudos desenvolvidos pela Fepasa relativos à decisão mencionada no item anterior o Plenário deste Tribunal, na Sessão de 1°/4/1998 (Decisão n° 149/98, Ata n° 11/98), determinou ao
citado ministério (unidade que tem a seu cargo a incumbência de acompanhar a execução fisicofinanceira e a consecução do objeto tratado nos autos) que:
'8.1.1. opine conclusivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Termo Aditivo n° I I
ao Contrato n° 03130/0/SCD/9, celebrado entre a Ferrovia Paulista S/A - FEPASA e a empresa
Constran S/A, em face das alterações promovidas nos coeficientes técnicos `pórtico' e 'grupos
geradores';
Min-is_443/c:/votos/700054a
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8.1.2. acompanhe e informe este Tribunal sobre eventuais medidas implementadas pela
Fepasa, mormente aquelas que promovam impactos financeiros na obra em comento,
manifestando-se conclusivamente sobre tais alterações;"
Tal determinação foi motivada por elementos anteriormente apresentados pela Fepasa,
5
noticiando que haviam sido revistos e estariam sendo aplicados novos reajustamentos analíticos
relativos aos exercícios de 1995/1997 ("fator k"), bem como encaminhando cópia do Termo Aditivo n°
11 e documentação correlata, através do qual haviam sido efetuados ajustes de alguns coeficientes dos
insumos "oxigênio" e "acetileno" (revistos por solicitação do TCU) e "pórtico" e "grupos geradores"
(modificados em atenção a reivindicações da empresa Constran S/A, que havia alegado quebra do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato) Mesmo que as alterações tenham ocasionado uma
redução de aproximadamente R$ 3,8 milhões nos valores contratuais, porém considerando que, à
primeira vista, a modificação dos insumos a pedido da empresa executora das obras poderia ser mais
uma tentativa de compensar erros passados, este Tribunal entendeu que o MT devia se pronunciar
conclusivamente sobre o termo aditivo celebrado.
Em cumprimento à Decisão n° 149/98, o citado ministério encaminhou os elementos de f.
512/567, destacando que "o referido termo aditivo [de n° 11] foi firmado em conseqüência de estudos
elaborados pela Fepasa, sob acompanhamento, passo a passo, da Comissão designada pela Portaria
n° 201/MT, de 16/05/97, alterada pelas Portarias n° 268/MT, de 17/07/97 e n° 404/MT, de 11/09/97,
todas do Ministério dos Transportes, em atendimento à solicitação constante da Decisão n° 159/97TCU-Plenário".
Ao analisar a nova documentação juntada aos autos pelo MT, a Secex/SP destacou os
seguintes aspectos:
a) em face das alterações dos coeficientes que estavam superestimados ("oxigênio" e
"acetileno"), a Constran S/A requereu a modificação de outros coeficientes, notadamente daqueles
relativos aos serviços de montagem e fabricação de estrutura metálica, os quais estariam, no seu
entender, subestimados, a fim de reestabelecer o equilíbrio econômico/financeiro do contrato;
• b) a Fepasa, em estudo previamente elaborado por força da Decisão Plenária n° 159/97
deste Tribunal, detinha informações sobre o quantitativo médio dos equipamentos utilizados
mensalmente. De posse desses dados, analisou as reivindicações da contratada, constatando que havia
equipamentos cujos coeficientes estavam inferiores ao efetivamente empregados na obra, porém em
proporções menores que as pleiteadas pela empreiteira, consoante demonstra o quadro a seguir:
Equipamento

Pórtico
Máquina de solda
Grupo gerador
Caminhão Munck

Previsto conforme
contrato
2
102
43
3

Quantitativo médio mensal
Reivindicações Constran
S/A
10
105
48
4

Levantamento Fepasa
do efetivo utilizado
4
99
47
3

c) a Fepasa utilizou seus próprios dados para prover as alterações em tela, bem como
analisou detalhadamente outras reclamações da empreiteira contratada, desconsiderando-as por
injustificadas;
M in-is_443/c "votos/700054a
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no mérito, o MT posicionou-se nos seguintes termos:
"Julga-se que os resultados obtidos pela Fepasa no reestudo, constante do Relatório DEC
n° 147/97, onde foram detectadas necessidade de revisão nos coeficientes técnicos 'pórtico' e
'grupos geradores', estão dentro de parâmetros aceitáveis e demonstram coerência com o
trabalho anteriormente encaminhado ao TCU
Concorda-se, também, com o entendimento daquela empresa quando deixa de considerar
outras reivindicações da Constran S/A, informando que eventual desequilíbrio que viesse ocorrer
com o estorno dos coeficientes relativos aos gases afetaria, tão somente, os serviços pertinentes,
ou seja, `fabricação e montagem da estrutura metálica',
verifica-se que o órgão do poder executivo encarregado do acompanhamento da
execução da obra em tela ratificou as conclusões da Fepasa, anuindo na íntegra à celebração do Termo
Aditivo n° 11, pois, no seu entender, havia embasamento técnico para as alterações propostas;
O com suporte na avaliação técnica efetuada por servidores do MT, a Secex/SP acata as
justificativas apresentadas pela Fepasa quanto à celebração do Termo Aditivo n° 11 - objeto da
determinação deste Tribunal exarada na Decisão Plenária n° 149/98 -, entendendo que a correção única
e exclusiva dos coeficientes para os insumos "acetileno" e "oxigênio" nos serviços de montagem e
fabricação da estrutura metálica provocaria desequilíbrio econômico/financeiro do contrato.
Complementarmente, a unidade técnica voltou a destacar que a forma de cálculo utilizada
8
para o "fator k" (coeficiente que tem a função de introduzir, além da correção monetária, um elemento
adicional de ponderação para o reajuste de um determinado contrato, incorporando variações
específicas dos valores dos insumos relacionados diretamente com os custos dos serviços da obra)
mostrou-se inadequada. A fim de corroborar essa assertiva, mencionou a ocorrência de coeficientes
superestimados e subestimados, a coleta de preços conduzida sem metodologia (fornecimento de preço
por parte da contratada e cotação com um único fornecedor), comparação entre si de equipamentos
distintos (barcaça e plataforma off shore). Entretanto, reafirmou a legalidade da aplicação do referido
fator, questão já discutida e dirimida pelo Tribunal em oportunidade anterior (Decisão Plenária n°
602/95, Ata n° 54/95).
•

Pelo exposto, e considerando que: (a) as distorções na obtenção do "fator k", notadamente
9.
nos primeiros períodos de cálculo do mesmo, podem ter ocasionado, à primeira vista, valores
superestimados e, conseqüentemente, pagamentos a maior; (b) grande parte das irregularidades
detectadas tiveram origem quando da celebração dos Termos Aditivos n's 3 e 5, que provocaram
sensíveis modificações no projeto licitado, extrapolando o limite de 25% imposto pela legislação
vigente, embora os citados termos aditivos tenham sido considerados legais pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, uma vez que, até então, somente recursos estaduais haviam sido aplicados na
construção da ponte (quando o convênio celebrado entre a União e o Estado de São Paulo destinou
recursos federais para o empreendimento, as obras já estavam em andamento); (c) a utilização da
plataforma off shore, não obstante tenha imprimido maior celeridade à obra se comparada à barcaça
inicialmente cotada, resultou em modificações de alguns insumos previstos, uma vez que o seu emprego
na execução dos serviços de fundação não estava autorizado, arcando a construtora com todo o ônus e
risco dessa inovação; e (d) o fato de as obras estarem praticamente concluídas; a Secex/SP propõe
determinação à Fepasa no sentido de:
a) proceder ao recálculo do "fator k" para os exercícios de 1992 a 1995, considerando os
coeficientes pactuados no Termo Aditivo n° 11, bem como a barcaça definida no contrato original,
ressalvando que se utilize dos preços já cotados, em face da dificuldade de apuração desses valores,
Min-is_443/civotos/700054a
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para em seguida implementá-lo, quantificando e estornando os eventuais valores pagos a maior à
contratada,
b) informar as medidas adotadas a esse Tribunal, no prazo de trinta dias.
É o relatório.
VOTO

O Plenário deste Tribunal já apreciou o presente processo em três diferentes oportunidades,
havendo determinado a realização de diligências e a adoção de providências saneadoras tanto à Fepasa
quanto ao Ministério dos Transportes. Mencione-se que a citada empresa foi transferida para a União
ao integrar o processo de renegociação da dívida do Banco do Estado de São Paulo — BANESPA, e o
Decreto n° 2.503, de 18/2/1998, autorizou a sua incorporação à RFFSA. O conjunto de ativos
incorporados pela RFFSA passou a ser designado de Malha Paulista. A ponte rodoferroviária sobre o
Rio Paraná encontra-se atualmente em pleno funcionamento, consoante destaca o seguinte trecho
extraído do relatório que fundamentou a Decisão Plenária n° 738/98, proferida no processo n° TC005.863/98-8 (Acompanhamento do processo de privatização da Malha Paulista), brilhantemente
relatado pelo Senhor Ministro Humberto Souto: "...Dados obtidos na Malha Paulista indicam que o
tráfego médio na ponte, nos dias 17 e 18/7/1998, perfizeram 1.500 veículos/dia/sentido. Já no trecho
fales a Santa Fé do Sul, próximo à ponte, a média registrada nos dias 19 e 20/8/1998 foi de 2.070
veículos/dia/sentido. Observa-se que a aludida ponte foi inaugurada recentemente e já atinge,
segundo informações verbais obtidas na Malha Paulista, tráfego estimado para ser alcançado após
dois anos de sua inauguração" .
Assinalo também que a Malha Paulista foi vendida à iniciativa privada em 10/11/1998 com
2
um ágio de cerca de 5% Entretanto, a concessão do modal rodoviário da ponte sobre o Rio Paraná foi
retirada da licitação, em conseqüência da decisão deste Tribunal citada no item precedente
Feitas essas observações, e consoante ressaltei em oportunidades anteriores, a questão
3.
principal envolvendo a obra em comento diz respeito às alterações de projeto efetuadas quando ainda
não havia aporte de recursos federais para a sua construção. A esse respeito, transcrevo trecho do voto
proferido na Sessão de 1 0/4/1998 nesse mesmo processo, que fundamentou a Decisão n° 149/98:
"As principais distorções detectadas nos autos originaram-se quando da celebração do 30
Termo Aditivo ao contrato Fepasa/Constran, que, em função de modificações efetuadas pela
necessidade de revisão e atualização do projeto executivo elaborado pelo DNER, provocaram um
acréscimo nos custos da obra de cerca de 85,73% (US$ 180 milhões), extrapolando em muito o
limite de 25% imposto pelo Decreto-Lei n° 2.300/86 vigente à época. Caso a Fepasa houvesse
optado pela realização de um novo certame licitatório, contemplando as relevantes modificações
efetuadas no projeto originalmente licitado, todos os posteriores questionamentos sobre preços,
quantitativos e coeficientes utilizados seriam certamente minimizados. Ressalte-se que o termo
aditivo mencionado foi considerado legal pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão
competente para apreciá-lo."
Como se vê, a União passou a injetar recursos em uma obra já em andamento e cujos
4.
procedimentos licitatórios e alterações contratuais posteriores já haviam sido considerados legais pelo
órgão de controle externo competente, e o Ministério dos Transportes (representante da União nas
Min-is_443/civotos/700054a
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avenças firmadas), por sua vez, limitou-se a verificar periodicamente as medições efetuadas, atestando a
evolução fisica do empreendimento, sem, contudo, preocupar-se com a coerência dos preços pagos
com os de mercado, com a autenticidade dos coeficientes técnicos utilizados, bem como com os
aspectos legais envolvidos
A auditoria realizada por técnicos desse Tribunal na referida ponte, no princípio de 1996,
5.
que resultou no processo ora em apreço, encontrou as obras em um estágio já avançado de construção
(cerca de 65% do percentual fisico executado), fato que, dada a magnitude e a complexidade da obra,
obviamente tornaria mais onerosa aos cofres públicos e prejudicial à sociedade qualquer solução mais
radical, tal como: suspensão dos trabalhos objetivando a realização de novos procedimentos licitatórios,
anulação do contrato e suspensão, pelo Governo Federal, dos valores transferidos, medidas que, de
resto, seriam passíveis de adoção, diante das alterações que envolveram o contrato original quando este
era de responsabilidade exclusiva do Governo do Estado de São Paulo. Optando por determinar
providências saneadoras, revisões e reexames nos preços de insumos e coeficientes utilizados no
contrato celebrado entre a Fepasa e a Constran S/A, o TCU procurou não interromper as obras de
construção da ponte (evitando, conseqüentemente, os prejuízos inerentes a essa paralisação), mas sim
buscar a implementação de correções que resultaram em diversas reavaliações de preços, gerando
reduções nos valores originalmente pactuados e economia aos cofres públicos. Ressalte-se que,
posteriormente à auditoria realizada por este Tribunal, a nova direção da Fepasa demonstrou interesse e
envidou esforços no sentido de regularizar as ocorrências relatadas. Como exemplo, menciono a
contratação, pela empresa, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — FIPE, órgão
especializado em pesquisas de preços, visando o levantamento de preços dos insumos utilizados na
obra, o que levou a uma redução do "fator k" em aproximadamente 10%, consoante avaliação da
unidade técnica. O empenho em buscar, por iniciativa própria, revisões contratuais junto à empreiteira
contratada, reforça o respaldo dos novos administradores às avaliações e constatações efetuadas pelo
TCU
Pelo exposto, penso que a atuação deste Tribunal, dadas as peculiaridades da obra
6.
(relevância para a sociedade, complexidade técnica, aporte de recursos federais com a obra já em
andamento, o seu avançado estágio de construção, etc.), foi coerente e oportuna. Quanto à
determinação sugerida pela Secex/SP, considero-a prejudicada ante a recente privatização da Malha
Paulista (ex-Fepasa) Ademais, as informações constantes dos autos sugerem que, mesmo que a revisão
proposta pela unidade técnica fosse levada a termo, a utilização dos preços já cotados, consoante
sugerido, bem como a dificuldade em se avaliar as substituições efetuadas pela empreiteira em beneficio
da execução da obra, poderiam redundar em correções de valores de pequena monta, ora favoráveis à
Fepasa, ora favoráveis à empreiteira
Com essas considerações, voto por que o Tribunal adote a decisão que ora submeto à
7.
deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 25 de nove

SARAIVA
istro-Relator
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Processo n° TC 700.054/96-0
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Interessado: Tribunal de Contas da União
Órgão: Governo do Estado de São Paulo
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: Secex/SP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar o encaminhamento dos presentes autos à Segecex, para consolidação da matéria
às demais da mesma natureza e comunicação à Presidência do Senado Federal sobre as medidas
adotadas;
8.2. arquivar o presente processo.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva (Relator), Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

)
HOMERO SANTOS
Presidente

M SARAIVA
nistro-Relator
44411

•

C5f4"§"
c9•
80 çmpnárt*
m enu6
sectetr"

Tribunal de Contas da União

GRUPO II— CLASSE V — Plenário

TC-625.190/97-1
Natureza: Relatório de Auditoria
Responsáveis: Luis Simão Kalil, Luiz Alberto Correa Vargas (exPrefeitos) e Carlos Sá Azambuja, (atual Prefeito).
Entidade: Município de Bagé — RS
Ementa: Auditoria na Prefeitura Municipal de Bagé — RS com o fito

•

de verificar a utilização de verbas federais repassadas no período de
1992 a 1997. Ausência de documentos relativos aos convênios,
acordos e demais ajustes firmados com entidades ou órgãos federais,
aptos a comprovar a boa e regular aplicação dos recursos. Audiência
prévia dos titulares daquela Municipalidade durante o período
abarcado pela auditoria. Dificuldade de precisar o momento de
extravio das peças relativas às prestações de contas dos ajustes
respectivos. Revelia do Sr. Luiz Alberto Correa Vargas. Justificativas
dos Srs. Luiz Simão Kalil (ex-Prefeito) e Carlos Sá Azambuja (atual
Prefeito) aceitas, ante a presunção de que os fatos ocorreram na
gestão do Sr. Luiz Alberto Correa Vargas (ex-Prefeito). Multa ao Sr.
Luiz Alberto Correa Vargas. Autorização para cobrança judicial da
dívida. Determinações aos Ministérios da Administração Federal e da
Reforma do Estado, da Previdência e Assistência Social e da
Agricultura e do Abastecimento, bem como à Prefeitura Municipal de
Bagé —RS.
Trata o presente feito de Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Bagé/RS, com
o fito de verificar a aplicação dos recursos federais repassados mediante convênios, acordos, ajustes ou outros
congêneres àquela Municipalidade, no período de 1992 a 1997.
Ao efetuar os trabalhos de auditoria, a equipe deparou-se com sérias dificuldades na apuração dos
02.
fatos, tendo em vista a inexistência de documentos referentes aos ajustes firmados recentemente (fl. 3), razão
pela qual esta 2' Câmara, por meio da Decisão n° 252/97, determinou às entidades e órgãos federais
responsáveis pelos repasses ao Município em tela que informassem ao Tribunal a respeito das prestações de
contas relativas à aplicação dos recursos federais envolvidos.
Em respostas às diligências supra, os diferentes Órgãos e Entidades envolvidos informaram o
03.
seguinte:
Ministério da Previdência e Assistência Social — MPAS — os convênios firmados com a extinta
seja, as prestações de contas
Legião Brasileira de Assistência — LBA estão todos "liquidados"
foram aprovadas. Exceção feita ao Convênio registrado no SIÀFI sob o n° 94/102.133, que se
encontrava pendente, conforme o OFICIO/SAA/GT/N° 227/97, de 14.10.97 (fl. 40);
Ministério da Saúde — Convênio n° 97/93 teve suas contas encaminhadas ao Tribunal e julgadas
regulares com ressalva, em Sessão da 2' Câmara, de 30.1.97;
Ministério da Educação e do Desporto — Convênio n° 95/132965, firmado com o Fundo Nacional
para o Desenvolvimento da Educação — FNDE, encontra-se em fase de diligência. Em relação
ao Convênio n° 90/260900, foi instaurada a pertinente Tomada de Contas Especial;
Ministério da Agricultura — instauração de Tomadas de Contas Especial, referentes aos
Convênios n° 92/053345 e 92/057267. Processo n° MF 11080.000608/95-14 está em fase de
diligência;
Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado — prestação de contas dos
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Convênios n° 93/247927 e 93/247928 encaminhada, em peça única, pela Prefeitura ao Ministério.
A Unidade Técnica, ao apreciar as respostas das diligências efetuadas (fls. 77/86), destacou o
descontrole na Prefeitura Municipal de Bagé — RS, relativo à documentação comprobatória da execução dos
ajustes firmados com a União. Criticou, também, a omissão dos órgãos concedentes, especificamente quanto
à ausência de controle dos recursos repassados. Afirmou o Sr. Analista que a "Prefeitura não mantém,
normalmente, controles sobre os ajustes firmados e os concedentes não vêm atuando, a contento, no que diz
respeito a diversos dos Convênios examinados."
Propôs o Sr. Analista, ao final, com a anuência do Sr. Diretor da 1' Divisão Técnica (fl. 86) e do Sr.
Secretário de Controle Externo (fl. 86v.), a realização de audiência prévia dos Srs. Luiz Simão Kalil, Luiz
Alberto Correa Vargas (ex-Prefeitos) e Carlos Sá Azambuja (atual Prefeito) para que apresentem justificativa
em relação à não-manutenção dos documentos relativos aos Convênios firmados com a União, referentes à
gestão de cada um, arquivados e à disposição dos órgãos de controle. Foi sugerido, ainda, a expedição de
determinações aos órgãos/entidades federais envolvidos para que adotem providências necessárias ao deslinde
das prestações de contas dos convênios sob comento, no prazo de 90 dias.
O eminente Ministro José Antonio Barreto de Macedo, então Relator do feito, autorizou a realização
de audiência prévia, na forma proposta acima (fl. 98).
O Sr. Luiz Alberto Correa Vargas, devidamente cientificado do teor da audiência prévia (fl. 120),
deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar suas razões de justificativa.
O Sr. Luis Simão Kalil, por meio do expediente de fls. 109/110, solicitou prorrogação no prazo para
apresentar suas justificativas, por mim deferida, nos termos do Despacho de fl. 113. Apresentou,
posteriormente, por intermédio das peças de fls. 114/118, as alegações pertinentes à audiência. Sustentou que
os convênios arrolados foram firmados pelo Município no final de seu mandato. Argumentou que sempre
manteve os documentos relativos aos ajustes em boa ordem, obedecidas as normas contábeis aplicáveis à
espécie. Tentou, por todos os meios, obter esclarecimentos a respeito dos prefalados documentos, sem, no
entanto, obter êxito, uma vez que a Prefeitura Municipal informou que não os possui. Requer, ao final,
alternativamente: a) a suspensão do processo até que verifique junto ao Juízo comum a possibilidade de
produzir as provas necessárias; b) caso não atendido o pedido anterior, a prorrogação do prazo por mais trinta
dias, a fim de obter os documentos pertinentes; c) por fim, sejam aceitas as justificativas apresentadas, ante
a impossibilidade de prestar as informações requeridas, tendo em vista estar há seis anos afastado da vida
política.
Excepcionalmente, deferi o pedido de prorrogação solicitado, uma vez que entendi que o resultado
da ação que o responsável acima indicado pretendia impetrar poderia trazer novas provas, capazes de
influenciar no deslinde do presente feito (Despacho de fl. 140). Entretanto, até o presente momento não foi
encaminhado ao Tribunal nenhuma informação a respeito da referida ação judicial.
O Sr. Carlos Sá Azambuja, atual Prefeito, encaminhou suas justificativas, mediante o Oficio GPM
n° 51/98, de 20.2.98 (fls. 121/127). Alegou, em síntese, que cópias das prestações de contas, relativas aos
exercícios de 1995 e 1996, do Convênio n° 282/95, estão arquivadas na Prefeitura. Em relação aos Convênios
n° 93/247927 e 93/247928, sustentou que se encontra registrada nos arquivos da Prefeitura "cópia de Certidão
remetida para o MARE, que demonstra a existência do processo que responsabiliza o gestor da época em
que houve o recebimento dos recursos oriundos do Ministério do Bem Estar Social." Quanto ao Convênio
n° 95/132965, afirmou que a prestação de contas foi entregue e protocolada junto à Delegacia Regional do
MEC, em 26.5.97, e a documentação respectiva encontra-se arquivada na Secretaria Municipal de
Coordenação e Planejamento do Município. Informou que a ação judicial de prestação de contas, relativa aos
Convênios n° 92/053345 e 92/057267, foi extinta por impossibilidade jurídica do pedido, o que, segundo o
responsável, isentaria o gestor de toda responsabilidade. Em relação aos demais documentos, afirmou que, ao
assumir a Prefeitura, já não os encontrou.
O Sr. Analista, por meio da instrução de fls. 130/137, complementada pela instrução de fls. 146/148,
propôs, com a anuência do Sr. Diretor da 1 aDivisão Técnica (fls. 138 e 148) e do Sr. Secretário de Controle
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Externo (fls. 139 e 149), a rejeição das razões de justificativa dos responsáveis, com aplicação de multa.
Sugeriu, ainda, fosse determinada aos Ministérios da Administração Federal e da Reforma do Estado, da
Previdência e Assistência Social e da Agricultura e do Abastecimento a adoção de providências no sentido de
finalizar a análise da prestação de contas dos Convênio firmados com o Município de Bagé - RS, sob sua
responsabilidade (Convênios n° 019/19/92 e 081/19/92 - MARE, 28992004459 - MPAS, 92/053345 e
92/057267 - MAA). Foi proposto, ademais, fosse determinado ao Município de Bagé - RS que aplique os
recursos recebidos do Governo Federal em conformidade com o objeto proposto e dentro do período
estipulado, apresentando as prestações de contas exigidas nos prazos e formas previstas pela legislação
vigente.
Ao analisar as justificativas apresentadas, o Sr. Analista pugnou por considerar o Sr. Luiz Alberto
12.
Correa Vargas revel, uma vez que, regularmente intimado da audiência, não apresentou razões de justificativa.
Rebateu as alegações apresentadas pelo Sr. Luis Simão Kalil, por entender que não procede a afirmação
genérica de que os ajustes impugnados foram firmados no final de seu mandato. Afirmou, in verbis, que:
"Entre os COillYêlliOS examinados têm-se, por exemplo, o de n° MEC 3754/90 (SIAFI 90/260900), abordado
na letra 'E' ', fls. 08 do Relatório de Auditoria, cuja vigência foi de 29.12.90 a 31.01.91. Em relação a esse
termo, verifica-se encontrar-se em fase de instauração de tomada de contas especial, cie. Informação de fls.
60 prestada pela CISET/MED, o que sugere a ocorrência de falhas na execução do ajuste."
Foram rebatidas, ainda, as alegações trazidas pelo atual Prefeito, Sr. Carlos Sá Azambuja. Aduziu
o Sr. Analista que os documentos relativos aos Convênios n° 92/053345, 92/057267, 93/247927, 93/247928,
95/126218 e 95/132965 de que falou o responsável são aqueles constantes do Relatório de Auditoria, que se
mostram insuficientes para possibilitar a verificação da regular aplicação dos recursos obtidos. A fim de
verificar a situação atual da administração em relação aos recursos repassados pela União, o Sr. Analista
citou "a situação em que se encontravam os Convênios firmados para a 'elaboração do projeto e construção
da Barragem do Arroio Ouebracho', no Município". Prosseguiu, o Instrutor, afirmando que, em relação à
referida obra, apesar da determinação desta Corte para instauração de Tomada de Contas Especial (TC014.129/96-5), "nenhuma ação havia sido empreendida pela Prefeitura com vistas a verificar o destino dos
recursos, em que pese a importância atribuída a citada obra."
Foi proposto, por fim, fosse aplicada multa aos três gestores municipais, sem embargo das
determinações anteriormente mencionadas.
É o Relatório.

PROPOSTA DE DECISÃO

A presente auditoria teve por objeto a área de convênios, acordos, ajustes e similares, de natureza
financeira, firmados pelo Município de Bagé - RS com a União, por intermédio de diferentes órgãos federais.
Entretanto, a ausência de documentação apta a comprovar a aplicação das verbas federais representou
empecilho intransponível para o atingimento de conclusão definitiva acerca da boa e regular aplicação das
quantias repassadas.
Exsurge dos autos a dificuldade encontrada pela equipe de auditoria, ao realizar os trabalhos na
Prefeitura Municipal de Bagé - RS. Como demonstrado pela Unidade Técnica, as apurações referentes à
efetiva aplicação dos recursos em conformidade com os objetivos pactuados com os entes federais, bem como
a respeito da execução dos ajustes, foram deveras prejudicadas pela ausência das documentações pertinentes.
Dessa forma, optou a SECEX/RS, no intuito de verificar a situação dos ajustes por meio dos quais
foram repassadas verbas federais àquela Municipalidade, por realizar diversas diligências junto aos diferentes
órgãos repassadores dos recursos. Evidente que esta medida implicou retardamento do feito, decorrente do
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encaminhamento das diligências, pesquisa dos órgãos de controle interno envolvidos a respeito dos
andamentos das prestações de contas etc. Ademais, como destacado pela Unidade Técnica, restaram
pendentes, até o presente momento, definições quanto ao andamento de algumas prestações de contas.
04. Restaram evidenciados, por conseguinte, os transtornos causados ao controle externo exercido pelo
Tribunal de Contas da União no caso sob exame, decorrentes da ausência dos documentos comprobatórios
da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados.
05.
Impende destacar, ainda, que as Instruções Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional aplicáveis
aos diversos ajustes firmados no período auditado (1992 a 1997) contêm dispositivo determinando aos
beneficiários das verbas que mantenham em boa ordem e arquivados em seus registros os documentos
comprobatórios das despesas realizadas, que devem ficar disponíveis aos órgãos de controle, pelo prazo de
cinco anos contados da aprovação das contas. Neste sentido, transcrevo o item 29 da IN/STN n° 3/90:
"29. As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesa
ai serão emitidos em nome do convenente executor, devidamente identificados com o número do convênio,
acordo, ajuste ou similar, e mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem
contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados
da aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao
exercício da concessão. 06.
O art. 21 da IN/STN n° 3/93, sucessora da IN/STN n° 1/90, também trata da matéria, nos mesmos
termos acima transcrito. Atualmente, a IN/STN n° 1/97, que disciplina a celebração de convênios de natureza
financeira, manteve a mesma orientação supra, modificando, apenas, a redação do art. Dispõe o § 1° do art.
30, in verbis:
"30. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes,
devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em
nome do convenente ou do executor, se for o caso, devidamente identificados com referência ao título e
número do convênio.
§ I°. Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio
local em que foram contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5
(cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou entidade
concedente, relativa ao exercício da concessão." .
Queda evidenciado, por conseguinte, que os beneficiários de recursos federais repassados mediante
07.
convênio, ajuste, acordo ou similares devem manter os documentos comprobatórios da boa e regular aplicação
dos recursos. A desobediência a estes preceitos, como ocorrido no caso em tela, reputo de relevante
gravidade, tendo em vista ter acarretado as dificuldades já apontadas.
Caracterizada a falha de natureza grave, resta configurar a responsabilidade individual dos agentes.
Os Srs. Carlos Sá Azambuja e Luis Simão Kalil apresentaram suas justificativas. Ambos alegaram que
mantiveram, em suas gestões, os documentos referidos em boa ordem e arquivados nos registros da Prefeitura.
A Unidade Técnica procurou rebater as justificativas dos responsáveis supra. Em relação ao Sr. Luis Simão
Kalil, procurou demonstrar que os recursos do Convênio foram liberados bem antes do término de seu
mandato, contrariamente ao alegado pelo responsável. Entretanto, o fato ora tratado diz respeito ao
5f dos documentos na Prefeitura. Não guarda pertinência a guarda dos documentos referentes ao
Convênio com o recebimento das verbas. Em relação a este fato, não há nos autos elementos suficientes para
comprovar que os documentos sob exame foram extraviados durante a gestão do Sr. Luis Simão Kalil. Dessa
forma, impende aceitar a alegação trazida pelo indigitado.
Também em relação ao Sr. Carlos Sá Azambuja, nada há no processo que possa atestar terem os
documentos desaparecidos na sua gestão. A alegação da Unidade Técnica de que eventualmente há
irregularidades na execução de alguns convênios, ensejando, inclusive, a instauração de Tomada de Contas
Especial, conforme apurado no TC-014.129/96-5 (Denúncia), não implica a responsabilização pela ausência
•
dos registros contábeis específicos em arquivo. Ademais, a audiência prévia foi realizada tendo em vista a
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"não-manutenção de registros contábeis especificos e ao não cumprimento das demais normas gerais
relativas ao assunto, tais como manutenção dos documentos em boa ordem, no próprio local em que foram
contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados
da aprovação da prestação ou tomada de contas, para possibilitar,, assim, a verificação de uso de contas
correntes especificas, atingimento do objeto pactuado, utilização da contrapartida necessária e remessa da
prestação de contas ao repasssador".
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Verifica-se, portanto, que o ponto fulcral da audiência foi a ausência dos documentos. Quanto ao
possível não-atingimento do objeto pactuado e utilização de contrapartida, entendo que devem ser objeto de
apreciação no momento em que forem analisadas as prestações de contas respectivas. Importa destacar, neste
ponto, que a própria Unidade Técnica reconheceu que as contas dos convênios examinados estão sendo
examinadas pelos órgãos repassadores ou já foi instaurada a pertinente Tomada de Contas Especial.
Pelo exposto, data venha por divergir da SECEX/RS, não vejo como imputar responsabilidade e,
conseqüentemente, aplicar multa aos Srs. Carlos Sá Azambuja e Luis Simão Kalil pela não-manutenção dos
documentos pertinentes aos ajustes ora tratados. Entretanto, diversa é a solução em relação ao Sr. Luiz
Alberto Correa Vargas. Devidamente cientificado do teor do Oficio de audiência prévia, conforme Aviso de
Recebimento — MP de fl. 120, o indigitado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de suas
razões de justificativa. Com razão, portanto, a Unidade Técnica ao propor seja declarada a revelia do
responsável acima indicado, com todos os efeitos dela decorrentes. É o que determina o § 3 0 do art. 12 da Lei
n° 8.443/92.
Considerado revel, tem-se que os fatos que não necessitem de prova especial (documentos, perícia
etc.) imputados ao responsável presumir-se-ão verdadeiros, desde que não contrariem os elementos dos autos.
Neste ponto, para melhor esclarecer a questão, imperioso registrar um pequeno adendo: o Sr. Luis Simão Kalil
afirmou, peremptoriamente, que, no término de seu mandato, os documentos e registros contábeis relativos
aos ajustes firmados com a União encontravam-se perfeitamente organizados e arquivados na Prefeitura.
Ocorre que a gestão do nominado encerrou-se em 31.12.92. Em 1.1.93, iniciou-se o mandato do Sr. Luiz
Alberto Correa Vargas, ou seja, imediatamente após o término da gestão do Sr. Luis Simão Kalil, que afirmou
ter deixado para o seu sucessor os documentos em boa ordem.
O mandato do Sr. Luiz Alberto Correa Vargas expirou em 31.12.96, tendo sido sucedido pelo Sr.
Carlos Sá Azambuja. Sustentou este último que, ao tomar posse, já não havia arquivados na Prefeitura
documentação nem registros contábeis pertinentes aos convênios ou similares firmados com a União. Ora, temse, em resumo, que o antecessor do Sr. Luiz Alberto Correa Vargas alegou ter deixado os documentos ora
tratados em boa ordem e devidamente arquivados na Prefeitura. Já o sucessor do nominado sustentou que
encontrou a Prefeitura em completa desordem e que "não houve repasse de documentação pelos membros
da gestão anterior".
Por conseguinte, é lícito presumir que a responsabilidade pela ausência dos documentos em boa
ordem e arquivados na Prefeitura é única e exclusivamente do Sr. Luiz Alberto Correa Vargas. Tendo em vista
que considero tal falha de natureza grave, decorrente de desídia administrativa, entendo cabível a aplicação
de multa ao responsável no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do parágrafo único
do art. 43 c/c o art. 58, inciso III, da Lei n° 8.443/92 e do art. 220, inciso III, do Regimento Interno do TCU.
Reputo pertinente, ainda, determinar à Prefeitura Municipal que mantenha os registros contábeis, bem
como a documentação comprobatória da boa e regular aplicação dos recursos, relativos a ajustes firmados com
a União, arquivados no setor competente, durante o prazo mínimo de cinco anos, contados da aprovação das
contas, nos termos do art. 30, § 1 0 , da IN/STN n° 3/97.
Despicienda, no presente momento, a determinação para aplicação dos recursos no objeto do
Convênio, como sugerido pela Unidade Técnica. Tais fatos, como já comentado anteriormente, devem ser
melhor apurados no caso concreto, nas respectivas prestações de contas ou tomadas de contas especiais.
Por fim, tendo em vista que ainda não foi informado a esta Corte a respeito do andamento de algumas
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prestações de contas de convênios firmados com o Município sob comento, acato a sugestão de realizar
determinação aos Ministérios respectivos, no sentido de informar ao Tribunal sobre o andamento dos referidos
feitos, como proposto pela SECEX/RS
Ante o exposto, acolho, em parte, o parecer da SECEX/RS e proponho ao Tribunal que adote a
deliberação que ora submeto à apreciação deste E Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1998
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JAMIN MLER
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO N2 1 7 9/98 - TCU - Plenário
Processo n2 TC-625.190/97-1
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
Responsáveis: Luiz Simão Kalil, Luiz Alberto Correa Vargas (ex-Prefeitos) e Carlos Sá Azambuja, (atual
Prefeito).
Entidade: Município de Bagé — RS
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zyrnler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RS
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de responsabilidade de Luiz
Simão Kalil, Luiz Alberto Correa Vargas e Carlos Sá Azambuja, relativos aos convênios, acordos e ajustes
firmados pelo Município de Bagé — RS, com a União, por meio de seus órgãos e entidades, no período de
1992 a 1997.
Considerando que a equipe de auditoria verificou a não-manutenção dos documentos referentes
aos ajustes, de qualquer natureza, firmados com a União no período de 1992 a 1997, em boa ordem e à
disposição dos órgãos de controle;
Considerando que, por meio de diligências efetuadas junto aos Ministérios repassadores das verbas,
comprovou-se a efetiva disponibilização dos recursos ao Município em tela;
Considerando que, ouvidos em audiência prévia, os Srs. Luiz Simão Kalil e Carlos Sá Azambuja,
apresentaram suas razões de justificativa;
Considerando que não há nos autos elementos suficientes para comprovar o exato momento do
extravio dos documentos respectivos;
Considerando que o Sr. Luiz Alberto Correa Vargas, devidamente cientificado da audiência prévia,
permaneceu revel, o que ' faz presumir que a desorganização e a ausência dos documentos são da
responsabilidade do responsável ora indicado;
Considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade Técnica,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no parágrafo único do art. 43 da Lei n° 8.443/92,
em:
8.1. aplicar ao Sr. Luiz Alberto Correa Vargas a multa prevista no inciso III do art. 58 da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 220, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante
o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea 'a' do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro
Nacional;
8.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n 2 8.443/92, a cobrança judicial da
dívida, corrigida monetariamente a contar do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data
do recolhimento, caso não atendida a notificação;
8.3. determinar à Prefeitura Municipal de Bagé — RS que mantenha em seus arquivos, à disposição dos
órgãos de controle, pelo prazo de cinco anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas, os
documentos comprobatórios das despesas realizadas, pertinentes a convênios, ajustes, acordos ou outros
instrumentos congêneres, firmados com a União, nos termos do § 1° do art. 30 da Instrução Normativa n° 1/97
da Secretaria do Tesouro Nacional;
8.4. determinar aos Ministérios a seguir relacionados, por meio de seus órgãos de controle interno, que
adotem providências necessárias para o exame final das prestações de contas dos Convênios abaixo:
a)Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado — Convênios n° 019/19/92 e 081/19/92;
b)Ministério da Previdência e Assistência Social — Convênio n° 28992004459;
c)Ministério da Agricultura e do Abastecimento — Convênios n° 92/053345 e 92/057267.
9. Ata n° 47/98 - Plenário
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Data da Sessão: 25/11/1998 —Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

." 3:VJAMIN
Relator

Fui presente: • • LTO ALENCAR DRIGUES
Rep. do Ministério úblico
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GRUPO 1— CLASSE VII — PLENÁRIO
TC-009.660/97-6
Ementa: Representação formulada nos termos da Lei n° 8.666/93 pela Voetur
Turismo e Representações Ltda., contra possíveis irregularidades cometidas
pela Petrobrás Distribuidora — BR na concorrência SADBRAS 001/97.
Conhecimento. Improcedência. Determinações. Ciência à interessada.
Arquivamento dos autos.
RELATÓRIO
1 — Natureza: Representação
2 — Entidade: Petrobrás Distribuidora S.A.
3 — Interessada: Voetur Turismo e Representações Ltda.
4 — Pareceres:
4.1 — Da Unidade Técnica:
"Trata-se de representação formulada pela empresa Voetur Turismo e Representações Ltda., com
fundamento no § 1 0, do art. 113, da Lei n.° 8.666/93, na qual a representante alega que a proposta
vencedora da concorrência SADBRAS n.° 001/97 não consignava a opção mais vantajosa para a BR e que
o custo do contrato dela decorrente seria bem superior ao das demais concorrentes.
Em 25 de março de 1.998, o Secretário desta Unidade Técnica, acatando o parecer exarado pela
Diretora da la Divisão, determinou que se formulasse diligência à Empresa, com o objetivo de obter
diversos documentos (Of. 094/98-9a Secex, de 27.03.98).
Referida diligência visava esclarecer a suspeita de anti-economicidade do contrato SADBRAS
2803100001997, com conseqüente prejuízo ao erário público, tendo em vista indícios de desequilíbrio na
proporcionalidade da fórmula estabelecida no Edital (65% de passagens e 35% de hotéis e veículos), além
das falhas e vulnerabilidades mencionadas no parágrafo 14 da instrução de fls. 113 a 119.
A documentação encaminhada pela BR, entretanto, foi considerada insuficiente para esclarecer
completamente as dúvidas suscitadas nos autos, porque não comprovava o repasse dos descontos à
Contratante (as faturas foram emitidas pelo valor bruto da operação) e a existência de débito da Empresa
Idéias Turismo Ltda. para com a BR, no montante de R$ 13.281,63 (Treze mil, duzentos e oitenta e um
reais e sessenta e três centavos), sem o devido esclarecimento da origem da dívida e a comprovação da
quitação do débito.
Assim, foi autorizada, pelo I. Min. Relator, a realização da inspeção proposta por esta Analista às
fls. 128.
1- 1 - Da economicidade do contrato SADBRAS 2803100001997
Com intuito de ampliar a análise procedida nestes autos, estendi o seu escopo até a data de
31.07.98, solicitando cópia das demais faturas emitidas pela Firma Idéias até aquela data, referente ao
contrato em tela, a tabela de preços de diárias de hotéis, que havia sofrido alteração e os comprovantes de
quitação do débito apurado pela BR contra a Empresa Idéias.
De posse da documentação solicitada foi-me possível confirmar o seguinte:
a Empresa Idéias vem fornecendo regularmente o desconto de 4,8 % para passagens e 8,2 %
para locação de veículos e hospedagem em hotéis;
as ordens de pagamento vêm sendo emitidas pelo valor líquido das faturas, ou seja, considerado
o desconto mencionado, sendo que, nos casos em que, por equívoco da BR, este desconto deixou de ser
computado, o setor responsável pelo acompanhamento do contrato já providenciou o acerto
correspondente;
estes descontos não considerados na fatura, por equívoco da BR, somados a algumas diferenças
de tarifas nos hotéis, constatadas pela BR, originaram o débito de R$ 13.281,63 (treze mil, duzentos e
oitenta e um reais e sessenta e três centavos), citado às fls. 105, do vol. IV e o débito de R$ 2.979,03 (dois
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mil, novecentos e setenta e nove reais e três centavos), fl. 211, vol. V, ambos já quitados, conforme
comprovam os recibos de fls.106 a 108, vol. IV e 212/213 do vol. V;
até o momento, o percentual de passagens em relação ao total do contrato atingiu
aproximadamente 57% e o de hospedagem em hotéis e locação de veículos, 43%;
estes percentuais, aplicados ao desconto ofertado pela Empresa Idéias, resulta num desconto de
6,262%, superior ao oferecido pela Empresa Voetur;
O até 31.07.98 o desembolso efetuado pela BR com relação ao contrato em comento atingiu R$
1.240.556,44 (hum milhão, duzentos e quarenta mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e
quatro centavos);
conforme estudos desenvolvidos em dezembro/96, pelo Setor responsável pelo
acompanhamento dos contratos, o desembolso médio mensal para a contratação de passagens, hotéis e
veículos era de R$ 100.000,00 (fls.193, vol V) e segundo informação do Chefe do Setor Administrativo de
Brasília, Sr. Paulo César Cordeiro da Silva, com a política de contenção de despesas desenvolvida pela BR
este parâmetro se reduziu; e
diante da expectativa de desembolso mensal de R$ 100.000,00, ao final do contrato, previsto
para 08.06.99, ter-se-á respeitado o limite contratual de R$ 2.600.000,00.
Ainda de posse da documentação fornecida, e buscando confirmar a inexistência de prejuízo ao
Erário, formulei simulações com objetivo de alcançar o valor que a BR deveria arcar com relação a cada
uma das concorrentes.
Para determinação do valor sobre o qual deveria incidir o desconto foi necessário considerar as
seguintes premissas:
o desconto sobre as passagens aéreas é calculado sobre o valor da tarifa, excluída a taxa de
embarque:
o desconto sobre a locação de veículos e hospedagem em hotéis é calculado excluindo-se a taxa
de serviço, quando cobrada pelo hotel ou locadora; e
as despesas efetuadas com a locação de equipamentos, salões e auditórios dos hotéis e outras
referentes à realização de cursos, encontros, eventos ou seminários, não são comissionáveis e, portanto,
não sofrem o desconto de 8,2%.
O uadro abaixo espelha o valor que deveria ser desembolsado em cada uma das situa ões:

Idéias Turismo Ltda.

650.165,17

462.871,75

19.176,59

1.132.213,51

Voetur Turismo e Representação
Ltda.

622.278,41

504 217,59

20.889,53

1.147.385,53

Capri Turismo Passagens e
Excursões Ltda.

622 300,95

504.217,59

20.889,53

1.147.408,07

Firenze Turismo Ltda.

622 300,95

504.217,59

20 889,53

1.147.408,07

Eurexpress Turismo Ltda.

622.300,95

504.217,59

20.889,53

1.147.408,07

Coronário Turismo Ltda.

628 652,35

504.268,01

20.891,62

1.153.811,99

Trips Passagens e Turismo Ltda.

631.725,61

504 217,59

20.889,53

1.156.832,73

1.165.711,04
20 889,53
640.603,92 504.217,59
Monserrat Turismo Ltda.
Conforme se pode observar na simulação, o total desembolsado em favor da Empresa Idéias é,
ainda, 1,34% inferior ao desembolso que seria efetuado em favor da Voetur, r colocada, o que afasta,
definitivamente, a possibilidade de anti-economicidade e, conseqüente prejuízo, aventada no processo.
Diante desta constatação, considero superado o objeto da presente representação. Entretanto, julgo
pertinente tecer algumas considerações acerca da possibilidade de violação aos princípios da isonomia
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entre os licitantes, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo prescritos no caput do art. 3°, da Lei
n.° 8.666/93, mencionada na instrução de fls. 113 a 119, uma vez que ensejarão proposta de determinação
à Empresa.
II-2 - Violação ao principio da isonomia entre os licitantes

•

Esta hipótese foi afastada na instrução de fls. 113 a 119, tendo em vista que o Edital não dispunha
expressamente que a taxa de cobrança - TCR deveria ser de valor igual ou superior a zero. Assim, segundo
o entendimento ali firmado, impor-se à palavra cobrança um sentido restritivo representaria excessivo
rigor formal e, desse modo, seria licito o oferecimento de taxa negativa, desde que comprovada a sua
exeqüibilidade e honrada no contrato.
A exeqüibilidade foi demonstrada pela CPL às fls. 77 a 78. O argumento da Comissão é de que as
empresas de turismo são comissionadas pelos hotéis em percentuais que variam entre 10% a 12%, o que
tornaria perfeitamente plausível o repasse de parte desse comissionamento, sob a forma de desconto.
Quanto à possibilidade de apresentação de taxa negativa, o Tribunal Pleno, ao analisar o TC
006.741/95-9, na Sessão de 07.02.96, Ata 05/96, decidiu no sentido de que este procedimento não implica
em violação ao disposto no art. 44, § 3°, da Lei n.° 8.666, por não estar caracterizada, a priori, a
inexeqüibilidade da proposta, que deverá ser averiguada no caso concreto, a partir de critérios objetivos
previamente fixados no edital.
Além disso, naquela oportunidade, ordenou à contratante que, doravante, fizesse constar dos
editais de licitação a possibilidade de serem apresentadas propostas consignando taxas negativas ou de
valor zero.
Observa-se, portanto, que o entendimento desta Corte é de que se admita a taxa negativa, desde
que a exeqüibilidade da proposta seja verificada a partir de critérios objetivos previamente fixados no
edital e que a previsão da cotação de taxa negativa conste do Instrumento Convocatório, o que não ocorreu
no caso em questão.
Seguindo esta linha de raciocínio, forçoso seria admitir que a igualdade entre os licitantes fora
ameaçada e os princípios da vinculação ao Edital e do julgamento objetivo desrespeitados, determinandose, por conseguinte, a adoção das providências previstas no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal,
bem como no art. 45 da Lei n.° 8.443/92, c/c o art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal.
Entretanto, hoje, decorridos 14 meses do início do contrato, reflito se realmente atenderia ao
interesse público tal determinação que, na prática, consistiria em revogar um procedimento que vem se
mostrando benéfico à contratante BR. Acredito que não. Principalmente diante da constatação de que a
escolha da concorrente Idéias foi, realmente, a opção mais vantajosa para a Empresa, que os descontos
oferecidos na proposta da licitante vencedora vêm sendo honrados e que o contrato vem sendo
administrado com o cuidado que se espera da zelosa Administração.
Em reforço a esse entendimento, permito-me citar o Acórdão 098/95 - Plenário , em que os
Ilustres Ministros desta Casa, ao analisar processo em que a igualdade entre os licitantes fora ferida,
decidiram, diante da inexistência de dano ao erário público, proferir a seguinte recomendação ao Órgão
faltante (TC 724.052/93-3, Sessão de 16.08.95, publicado in D.O.0 de 04.09.95, pg. 13620):
"j - quando da realização de licitações, fazer constar do respectivo edital todas as exigências
necessárias ao atingimento do princípio da igualdade entre os licitantes,"
Em outra oportunidade, Suas Excelências admitiram o prosseguimento da execução de diversos
contratos firmados pela CBTU, por entender que o interesse público não recomendava a revogação dos
atos administrativos ali questionados (TC 006.030/93-9 - Dec. n.° 659/94 - Plenário - Ata 50/94, in D.O.0
de 18.11.94, pg. 17.446).
Assim, tendo em vista que nestes autos também restou comprovada a ausência de dano ao erário e
que foi confirmado que a proposta vencedora consignava a opção mais vantajosa ao interesse público,
entendo, s.m.j., que idêntico procedimento possa ser adotado no presente caso.
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II-3 - falhas e vulnerabilidades detectadas no contrato e no edital
Finalmente, no que se refere às falhas e vulnerabilidades detectadas no contrato e edital que lhe
deu origem (mencionadas nas instruções anteriores), concordo com a sugestão da Sr.a Diretora, exarada às
fls. 115, de que se deva providenciar aditivo ao contrato, no qual conste cláusula de vinculação deste aos
termos do edital e à proposta vencedora do certame, e determinação à BR no sentido de que, doravante,
preveja nos editais de licitação a delimitação do número de casas decimais dos valores percentuais a serem
admitidos nas propostas e estabeleça nos contratos, quando for o caso, a possibilidade de rescisão
contratual, na hipótese de extrapolação da fórmula fixada no Edital.
Diante do exposto, submeto à apreciação superior a seguinte proposta:
a) conhecer da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 38, da Resolução TCU n.° 77/96, c/c o art. 213 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito,
considerá-la improcedente, uma vez que restou comprovada a economicidade da proposta vencedora;
b) admitir, em caráter excepcional, a continuidade da execução do contrato n.° SADBRAS
2803100001997, até o término do prazo estabelecido na cláusula quinta;
c) determinar à BR:
com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 45 da Lei n.°
8.443/92, c/c o art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal, que, no prazo de 15 dias, providencie a
assinatura de termo aditivo ao contrato SADBRAS 2803100001997, no qual conste a vinculação deste aos
termos do Edital, que lhe deu origem, e da proposta vencedora, em obediência ao princípio da vinculação
ao instrumento convocatório inscrito no caput do art. 3° da Lei n° 8.666/93, encaminhando a este Tribunal,
ao término do prazo estabelecido, cópia do referido Aditivo;
que, doravante, faça constar no Edital de licitação :
c.2.1) todas as exigências necessárias ao atingimento do princípio da igualdade entre os licitantes,
consignando, quando for o caso, a possibilidade de serem apresentadas taxas negativas ou de valor zero e
estabelecendo no Instrumento Convocatório critérios objetivos para a verificação da exeqüibilidade das
propostas;
c.2.2) a fixação do número de casas decimais a ser considerado nos cálculos relativos à
classificação dos concorrentes;
que, doravante, faça constar dos contratos cláusulas que garantam:
c.3.1) a vinculação do contrato aos termos do edital e à proposta vencedora; e
c.3.2) a possibilidade de rescisão do contrato, na hipótese de extrapolação da proporcionalidade
estipulada na fórmula fixada no Edital, quando for o caso.
que, findo o prazo contratual, encaminhe a este Tribunal demonstrativo espelhando o montante
desembolsado para fazer face ao contrato em questão, discriminando as despesas realizadas a título de
aquisição de passagens aéreas e a título de locação de veículos e hospedagens em hotéis, em moeda
corrente e em termos percentuais;
d) determinar à CISET/MME que, em sua próxima auditoria a ser realizada na Petrobrás
Distribuidora - BR, observe o fiel cumprimento das determinações constantes dos itens c.2 e c.3;
e) dar ciência da Decisão que vier a ser proferida, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentarem ao Autor desta Representação e ao Presidente da Petrobrás Distribuidora - BR; e
O arquivar os presentes autos."
4.2 — Do Ministério Público:
"Trata-se de representação encaminhada ao TCU por Voetur Turismo e Representações Ltda., na
qual relata a ocorrência de supostas irregularidades na concorrência SADBRÁS 001/97, realizada pela
Petrobrás Distribuidora S/A.
Às fls. 8/9, encontra-se a resposta da Petrobrás Distribuidora S/A, encaminhando a documentação
solicitada pelo TCU.
Manifestação conclusiva da Unidade Técnica às fls. 132/8, propondo seja julgada improcedente a
presente representação.
Assiste razão à Unidade Técnica.
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Provando-se exeqüível a proposta vencedora, admite-se, em sede de licitação, a apresentação de
taxa negativa de cobrança, para reservas de hotéis e locação de veículos, desde que não haja proibição
expressa no respectivo edital.
Precedentes do TCU citados pela Petrobrás Distribuidora S/A à fl. 124
As falhas apontadas pela Unidade Técnica são de natureza formal, não comprometendo, pois, quer
a validade do contrato, quer do edital; tampouco prejudicaram os licitantes; mas, por resguardarem
direitos da Petrobrás Distribuidora S/A, opinamos por que sejam mantidas por este e. Tribunal.
Ante o exposto, corroboramos, in totum, a proposta da Unidade Técnica de fls. 132/8."
É o relatório.
VOTO
Diante do exposto, acolho os pareceres uniformes e Voto por que este Tribunal adote a Decisão
que ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU-Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1998.

Mar os Vinici Vilaça
Ministro-R lator
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Processo n° TC-009660/97-6

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

Trata-se de representação encaminhada ao TCU por Voetur Turismo e Representações
Ltda., na qual relata a ocorrência de supostas irregularidades na concorrência SADBRÁS
001/97, realizada pela Petrobrás Distribuidora S/A.
Às fls. 8/9, encontra-se a resposta da Petrobrás Distribuidora S/A, encaminhando a
documentação solicitada pelo TCU.
Manifestação conclusiva da Unidade Técnica às fls. 132/8, propondo seja julgada
improcedente esta representação.
II
Assiste razão à Unidade Técnica.
Provando-se exeqüível a proposta vencedora, admite-se, em sede de licitação, a
apresentação de taxa negativa de cobrança, para reservas de hotéis e locação de veículos, desde
que não haja proibição expressa no respectivo edital.
Precedente do TCU, citado pela Petrobrás Distribuidora S/A à fl. 124, que, a nosso
ver, aplica-se, in casu, por via reflexa.
As falhas apontadas pela Unidade Técnica são de natureza formal, não
comprometendo, pois, quer a validade do contrato, quer do edital; tampouco prejudicaram os
licitantes; mas, por resguardarem direitos da Petrobrás Distribuidora S/A, opinamos por que
sejam mantidas por este e. Tribunal.
Ante o exposto, corroboramos, in totum, a proposta da Unidade Técnica de fls. 132/8.

Brasília-DF, 11 de Setembro de 1998.

w22
a
alton Alencar Rod ues
Procurador-Geral
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DECISÃO N° 81 7/98 — TCU — PLENÁRIO
1 . Processo n° TC-009.660/97-6
2 . Classe de Assunto: VII — Representação
3 . Interessado: Voetur Turismo e Representações Ltda.
4 . Entidade: Petrobrás Distribuidora S.A.
5 . Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6 . Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
7 . Unidade Técnica: 9 SECEX
8 . Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 38, da Resolução TCU n.° 77/96, c/c o art. 213 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito,
considerá-la improcedente, uma vez que restou comprovada a economicidade da proposta vencedora;
8.2. admitir, em caráter excepcional, ante a ausência de previsão específica no Edital da
possibilidade de aceitação de taxas de cobrança negativas, a continuidade da execução do Contrato n°
SADBRAS 2803100001997, até o término do prazo estabelecido na cláusula quinta, vedada sua
prorrogação;
8.3. determinar à Petrobrás Distribuidora S.A.:
8.3.1 com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 45 da Lei n.°
8.443/92, c/c o art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal, que, no prazo de 15 dias, providencie a
assinatura de termo aditivo ao contrato SADBRAS 2803100001997, no qual conste a vinculação deste aos
termos do Edital, que lhe deu origem, e da proposta vencedora, em obediência ao princípio da vinculação
ao instrumento convocatório inscrito no caput do art. 3° da Lei n° 8.666/93, encaminhando a este Tribunal,
ao término do prazo estabelecido, cópia do referido Aditivo;
8.3.2. que, doravante, faça constar no Edital de licitação:
8.3.2.1. todas as exigências necessárias ao atingimento do princípio da igualdade entre os licitantes,
consignando, quando for o caso, a possibilidade de serem apresentadas taxas negativas ou de valor zero e
estabelecendo no Instrumento Convocatório critérios objetivos para a verificação da exeqüibilidade das
propostas;
8.3.2.2. a fixação do número de casas decimais a ser considerado nos cálculos relativos à
classificação dos concorrentes;
8.3.3. que, doravante, faça constar dos contratos cláusulas que garantam:
8.3.4. a vinculação do contrato aos termos do edital e à proposta vencedora; e
8.3.5. a possibilidade de rescisão do contrato, na hipótese de extrapolação da proporcionalidade
estipulada na fórmula fixada no Edital, quando for o caso.
8.4. que, findo o prazo contratual, encaminhe a este Tribunal demonstrativo espelhando o montante
desembolsado para fazer face ao contrato em questão, discriminando as despesas realizadas a título de
aquisição de passagens aéreas e a título de locação de veículos e hospedagens em hotéis, em moeda
corrente e em termos percentuais;
8.5. determinar à CISET/MME que, em sua próxima auditoria a ser realizada na Petrobrás
Distribuidora - BR, observe o fiel cumprimento das determinações constantes dos itens 8.3.2 e 8.3.3;
8.6. dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao Autor desta
Representação e ao Presidente da Petrobrás Distribuidora - BR; e
8.7. arquivar os presentes autos.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 —Ordinária
Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS VINI IOS VILAÇA
Ministro elator
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe I - Plenário
TC-011.896/94-9
Natureza: Recurso de Revisão
Responsável: Luzimar Arruda
Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

•

Ementa: Expediente, sorteado como Recurso de Revisão, em que o
interessado pede a "clemência" desta Corte. Ausência dos
pressupostos de admissibilidade. Não conhecimento. Comunicação
ao Responsável.
Adoto como Relatório a concisa instrução do Sr. Diretor de Divisão da 8 SECEX, Dr.
Edvan Galdino Marques:
"Inconformado com a sorte dada ao seu recurso de reconsideração, o Sr. Luzimar Arruda,
por meio dos elementos de fls. 172/174, solicita clemência ao Tribunal e, 'se dentro da legalidade e da
lei', uma auditoria nas contas da CIBRAZEM, exercícios de 85 a 87, por acreditar que tal medida
excluiria sua responsabilidade nesta tomada de contas especial. Sugere, também, que seja reaberto o
processo.
A peça encaminhada, cuja leitura indica a intenção do responsável em ver revertido o
decisum proferido por ocasião do julgamento de mérito, possui característica recursal.
Devemos lembrar, contudo, que o pedido de demência, inédito nesta Unidade, não
encontra guarida nas normas que regem o processo nesta Casa; que o responsável não tem competência
legal para solicitar a realização de auditoria nas unidades abrangidas pela jurisdição do Tribunal (pleito já
negado na apreciação do primeiro recurso); e que a reabertura das contas só é possível sob as condições
definidas nos incisos do art. 35 da Lei n° 8.443/92, inexistentes na peça recebida.
Isto posto, propomos o encaminhamento dos autos à I. Presidência, nos termos 'do art.
29, § 1°, inciso II, da Resolução TCU n° 77/96, e, adotadas as providências ali previstas, seja o recurso
considerado prejudicado, conforme permitido pelo § 3° do citado dispositivo, com redação dada pela
Resolução TCU n° 114/98."
É o Relatório
II- VOTO
As contas do Sr. Luzimar Arruda foram julgadas irregulares na Sessão de 25.11.97
(Acórdão n° 569/97 - i a Câmara), e seu Recurso de Reconsideração teve negado o provimento na Sessão
de 22.09.98 (Acórdão n° 389/98 - 1' Câmara).
Retorna, agora, o Sr. Luzimar Arruda, sem apresentar nenhum fato ou documento novo, a
pleitear a reforma dos julgados, invocando a "clemência" desta Corte.
Por mais que nos toque a delicada situação atualmente vivenciada pelo Responsável,
conforme por ele descrita ("pai de família", com dificuldades para sobreviver desde sua saída da
C1BRAZEN, dada sua dificuldade em arranjar emprego), a 8' SECEX bem abordou a questão, restando
patente a impossibilidade de ser revisto, agora, o julgamento de suas contas, sem que constem dos autos
nova prova ou fato superveniente.
Isto posto, e considerando que o § 3° do art. 29 da Resolução n° 77/96 dispõe que o Relator
sorteado, ao se deparar com "situação que demonstre ser manifestamente inadmissível o recurso", deve
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"submeter o feito imediatamente à apreciação do Colegiado ao qual compete julgar o mérito, a fim de
deliberar sobre o não conhecimento", VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora
apresento ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em
vembro de 1998.

25 de no-

MAR PAL 1 .INI GHISI
elator
Ministr
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DECISÃO N° 81 6/98 -TCU - Plenário
Processo TC n° 011.896/94-9
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Responsável: Luzimar Arruda
Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Vinculação: Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 8a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 35 da Lei n°
8.443/92 c/c art. 29, § 3 0 , da Resolução n° 77/96, DECIDE não conhecer do expediente encaminhado pelo
Sr. Luzimar Arruda, dando-se ciência do fato ao Responsável.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 -Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini G shai.si (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os
a do
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães

HOMERO SANTOS
Presidente

INI GHISI
MRP
Mi tro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-001.171/98-4
Ementa: Realização de inspeção na Agência Nacional do Petróleo - ANP,
com vistas ao esclarecimento de questão atinente à publicação do Edital n°
01/98, de 3 de fevereiro de 1998, denominado "Chamamento de Currículos",
objetivando a formação de seu quadro de pessoal. Determinações.
Encaminhamento de cópia da Decisão, acompanhada de Relatório e Voto, ao
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE
e ao Secretário de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia.

RELATÓRIO
1 - Natureza: Representação
2 - Entidade: Agência Nacional do Petróleo - ANP
3 - Interessado: Tribunal de Contas da União
4 - Ocorrência: Ante a publicação, pela Agência Nacional de Petróleo - ANP, do Edital n° 001/98, de 03
de fevereiro de 1998, denominado "chamamento de currículos", objetivando a formação de seu quadro de
profissionais, em possível afronta ao preceito insculpido no art. 37, inciso II, da Constituição Federal; e
sendo a referida ANP pertencente a minha Lista de Unidades Jurisdicionadas no presente exercício,
determinei, com fundamento no art. 41, inciso II, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 205 do Regimento Interno
do TCU, a realização de diligências, na referida autarquia, com vistas ao esclarecimento da presente
questão, verificando, em especial, a observância do parágrafo único do art. 76 da Lei n° 9.478/97, c/c os
arts. 28 e 29 do Decreto n° 2.455, de 14 de janeiro de 1998.
5 - Pareceres:
5.1 - Da Unidade Técnica:
"Os presentes autos tratam de determinação do Exmo. Sr. Ministro MARCOS VINÍCIOS
VILAÇA, mediante Despacho de fl. 01, com fundamento no art. 41, inciso II, da Lei n° 8.443/92, c/c o art.
205 do Regimento Interno - TCU, no sentido da realização, por esta Unidade Técnica, de inspeção na
Agência Nacional do Petróleo - ANP, precedida das devidas diligências, com vistas ao esclarecimento de
questão relacionada com a publicação, pela mencionada Autarquia, do Edital n ° 01/98, de 03/02/98 (fl.
02), denominado "Chamamento de Currículos", objetivando a formação de seu quadro de profissionais.
A questão, segundo o mencionado Despacho, consiste em que poderia estar o referido instrumento
convocatório "em possível afronta ao preceito insculpido no art. 37, inciso II, da Constituição
Federal/88", sendo que a inspeção e diligências objetivam verificar, "em especial, a observância do
disposto no parágrafo único do art. 76 da Lei n°9.478/97, c/c os arts. 28 e 29 do Decreto n° 2.455, de 14
de janeiro de 1998".
Os dispositivos constitucional, legal e regulamentar referenciados no referido Despacho são os
seguintes, in verbis:
Constituição Federal de 1988:
A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
"A ri. 37.
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
11 - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração:"
Lei n° 9.478/97 (fls. 03/10):
Art. 76
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Parágrafo único. Fica a ANP autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo não
excedente a trinta e seis meses, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, do pessoal técnico
imprescindível à implantação de suas atividades."
Decreto n ° 2.455/98 (fls. 11/15):
"Art. 28. Fica a ANP autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo não excedente de
36 meses, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei n° 9.478, de 1997, de pessoal técnico
imprescindível à implementação de suas atividades.
§ 1 ° O quantitativo máximo das contratações temporárias, previstas no caput deste artigo, será
definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado e de
Minas e Energia.
§ 2° O quantitativo de que trata o parágrafo anterior será reduzido anualmente, de forma
compatível com as necessidades da Agência, conforme determinarem os resultados de estudos conjuntos
da ANP e do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC).
§ 3° A contratação de pessoal temporário poderá ser efetivada, na forma do disposto na Lei n°
8.745, de 9 de dezembro de 1993, mediante análise do respectivo currículo, observados, em ordem de
prioridade e mediante decisão fundamentada, os seguintes requisitos:
capacidade técnica comprovada e experiência profissional que guarde estreita relação com as
atividades a serem desempenhadas;
títulos de formação, especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, em campos de
interesse e pertinência com as competências da Agência.
As contrafações temporárias serão feitas por tempo determinado e observado o
Art. 29.
prazo máximo de doze meses, podendo ser prorrogadas desde que respeitado o prazo de que trata o
parágrafo único do art. 76 da Lei n° 9.478, de 1997."
Em exame preliminar da matéria nesta Secretaria, mediante a Instrução de fls. 24/28, foi
verificado, como providência imediata, se haveria indícios de que a exigência constitucional de
investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos (art. 37, inciso II, da Constituição Federal) estaria sendo desrespeitada pelos termos do
Edital n° 01/98, de 03/02/98, da ANP, ou se o caso estaria enquadrado na hipótese de contratação
temporária, prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, no sentido de que "a lei estabelecerá os
casos de contrafação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".
Para tanto, consta da Instrução de fls. 24/28 que a Lei n ° 8.745, de 09/12/93 (fls. 17/19), alterada
pela Medida Provisória n° 1.554-29, de 18/06/98 (fls. 22/23) disciplina a matéria referente à contratação
por tempo determinado, nos termos do referido mandamento constitucional, configurando-se, então, como
norma geral aplicável àquela modalidade de contratação no âmbito da Administração Pública.
Consta, também, que a Lei n ° 9.478/97 (dentre outras providências, institui a Agência Nacional do
Petróleo - ANP) e o Decreto n° 2.455/98 (implanta a ANP, aprova sua Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança) são normas especificas pertinentes à
ANP, disciplinando, entre outras situações, a da contratação temporária, por tempo determinado, de
pessoal técnico imprescindível à implementação de suas atividades (art. 76, parágrafo único, da Lei n°
9.478/97 e arts. 28 e 29 do Decreto n° 2.455/98).
Com base nesses elementos e levando-se em conta que o Edital n° 01/98, de 03/02/98, citava a Lei
n° 9.478/97 e o Decreto n° 2.455/98 apenas como referência, respectivamente, à criação e implantação da
ANP, e não como aplicação ao processo seletivo em si, concluiu-se, quanto à primeira hipótese (item 4
desta Instrução), que as disposições constantes daquele Edital davam a entender que a seleção de
profissionais referia-se à contratação de profissionais para o quadro da Autarquia de forma permanente, e
não em caráter temporário, podendo configurar uma possível afronta ao disposto no art. 37, inciso II, da
Constituição Federal.
Em seguida, constatou-se que o Edital n° 01/98, de 03/02/98 foi revogado pela ANP e substituído
pelo Edital n° 01/98, de 13/03/98 (fls. 20/21), sendo que as disposições deste último instrumento
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convocatório indicavam tratar-se de contratação por tempo determinado de profissionais, na forma
prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, com a publicação do novo instrumento
convocatório, em 13/03/98, não mais persistiu a situação anterior, dando-se por resolvida a primeira
hipótese (item 4 desta Instrução).
No caso da segunda hipótese, consta da Instrução de fls. 24/28 que o novo instrumento
9.
convocatório faz menção ao art. 76, parágrafo único, da Lei n° 9.478, ao Decreto n ° 2.455/98 e à Portaria
Interministerial n° 3/98, considerando, entre outros elementos, a autorização legal para a ANP efetuar
contratação temporária por prazo não excedente a 36 meses, e estabelecendo o recebimento de currículos,
"para fins de contratação temporária, nos termos da lei e da regulamentação acima mencionados, de
profissionais que preencham os seguintes requisitos básicos:
"a) capacidade técnica e gerencial comprovada e experiência profissional mínima de 10 (dez)
anos, desenvolvidas no exercício de atividades que guardem estreita relação com as competências legais
da Agência e as funções a serem desempenhadas internamente pelo candidato;
títulos universitários de graduação, especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado nos
campos de interesse profissional relacionados com as competências legais da Agência;
conhecimento da língua inglesa."
9.1
Quanto à Portaria Interministerial n ° 3, de 19/02/98 (fl. 16), mencionada no novo Edital, trata da
limitação do quantitativo máximo das contratações temporárias, a que se refere o art. 28, § 1 0 , do Decreto
n° 2.455/98, a 106 (cento e seis) profissionais.
Passou-se em seguida, na Instrução de fls. 24/28, à análise se os novos termos estabelecidos para o
10.
processo seletivo atenderiam à legislação pertinente à contratação temporária.
10.1 Nesse sentido, os requisitos básicos discriminados no novo Edital, a serem atendidos pelos
profissionais interessados mediante apresentação de seus currículos, estavam de conformidade como o
disposto no art. 28, § 3 0 , do Decreto n° 2.455/98.
10.2 Todavia, no tocante ao prazo das contratações, o novo Edital, ao fazer referência apenas ao
parágrafo único do art. 76 da Lei n° 9.478/97, que autoriza a ANP a efetuar a contratação temporária, por
prazo não excedente a 36 (trinta e seis) meses, teria sido omisso quanto ao prazo inicial da contratação,
cujo limite máximo, de conformidade com o art. 29 do Decreto n° 2.455/98, é de 12 (doze) meses. Por
isso, o novo Edital teria deixado margem a dúvidas, não só com referência à determinação do prazo inicial
da contratação, como também em relação ao seu limite, isto é, se o prazo inicial estaria dentro do limite de
12 meses ou de 36 meses.
10.3 Portanto, a característica principal da contratação temporária, qual seja, a de ser por prazo
determinado, foi entendida, naquela Instrução, como omissa no novo Edital, uma vez que nele não
constava a determinação do prazo em que se firmaria cada contrato.
Finalmente, para encaminhamento da proposta de diligência, foram formulados na Instrução de fls.
11.
24/28 os seguintes entendimentos:
o Edital deverá explicitar, expressamente, o prazo em que serão firmadas as contratações,
porquanto a determinação do prazo é condição essencial de um contrato, que, por sua vez, se acha
vinculado aos termos do instrumento convocatório, sob pena de nulidade do certame;
a fixação do prazo inicial da contratação é, realmente, condição necessária, a ser estabelecida
previamente no Edital, uma vez que o art. 29 do Decreto n° 2.455/98 dá ao administrador público uma
margem de discricionariedade, ao estabelecer que o prazo máximo é de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, desde que a contratação temporária não exceda o prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos
do parágrafo único do art. 76 da Lei n° 9.478/97;
11.1 Acatada a proposta de diligência constante do item 9 da mencionada Instrução pela Secretária em
Substituição desta Unidade Técnica, de acordo com a determinação constante do Despacho de fl. 01 do
Relator, Exmo. Sr. MARCOS VINÍCIOS VILAÇA, foi expedido o Oficio n° 87/88- i a SECEX (fl. 29),
solicitando que o Diretor-Geral da ANP encaminhasse a esta Secretaria, in verbis:
a) esclarecimento quanto à omissão, no Edital n° 01/98, de 13/03/98, do prazo das contratações
temporárias de pessoal técnico imprescindível à implementação das atividades dessa Autarquia, ante o
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disposto nos arts. 28 e 29 do Decreto n° 2.455/98, no sentido de que o prazo máximo da contratação é de
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, desde que não exceda a 36 (trinta e seis) meses;
b) outras informações entendidas pertinentes a respeito do andamento do processo seletivo de que
trata o Edital n° 01/98, de 13/03/98, acompanhadas de cópia de contrato já firmado ou, se não houver, da
sua minuta.
12.
Em resposta à diligência, o Diretor-Geral da ANP encaminhou o Oficio n° 184/98/DZ/ANP (fls.
33/35), acompanhado de cópia de Ata de Reunião entre os dirigentes máximos do Órgão Central do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública (SIPEC) e da ANP (fls. 36/37), da Portaria
Interministerial n° 3, de 19/02/98 (fl. 38), do Edital n° 01/98, de 13/03/98 (fl. 39), de critérios para seleção
de candidatos à posição de técnicos especializados através de contratos temporários (fl. 40/41), de
proposta de enquadramento salarial (fl. 42) e do contrato de prestação de serviços técnicos por tempo
determinado n°003/98 (fls. 43/51).
12.1 As informações constantes do Oficio n° 184/98/DZ/ANP, em resposta à mencionada diligência,
são, em síntese, as seguintes:
o Edital n° 01/98, de 03/02/98, foi revogado e substituído pelo Edital n° 01/98, de 13/03/98,
ambos da ANP;
a contratação temporária encontra respaldo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal;
a Lei n° 9.478/97, que instituiu a ANP, autorizou a contratação temporária por prazo não
superior a 36 (trinta e seis) meses, em razão do excepcional interesse público, caracterizado pela
necessidade de formação de quadro técnico indispensável para o desenvolvimento de suas atividades;
o Decreto n° 2.455/98, que implantou a ANP, estabeleceu, nos arts. 28 a 31, critérios para a
efetivação das contratações, entre eles, que a estipulação do quantitativo máximo das contratações seria
por ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e Administração e Reforma do Estado, as
contratações seriam efetivadas, conforme disposto na Lei n° 8.745/93, mediante análise de currículos, e os
valores das remunerações seriam fixados com base em referências definidas por ato conjunto da Agência e
do SIPEC;
em cumprimento das mencionadas disposições regulamentares, foram definidas, na Ata de
Reunião de fls. 36/37, as faixas salariais e os percentuais, por nível de experiência, dos contratos
temporários, e fixado, mediante a Portaria Interministerial n° 3 (fl. 38), o quantitativo máximo das
contratações temporárias em 106 profissionais;
O o Edital n° 01, de 13/03/98, publicado no DOU e divulgado em jornais de grande circulação e na
Internet, dispõe que o prazo máximo para as contratações temporárias não poderá exceder a 36 (trinta e
seis) meses, conforme dispõe expressamente o art. 76, parágrafo único, da Lei n° 9.478/97;
os contratos estão sendo firmados, em conformidade com o art. 29 do Decreto n° 2.455/98, com
vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados desde que respeitado o prazo de que trata o art. 76,
parágrafo único, da Lei n° 9.478/97, conforme a cláusula doze do contrato às fls. 43/51;
foram recebidos cerca de 3000 (três mil) currículos, que foram analisados por técnicos da área
de recursos humanos da ANP, com a colaboração de empresa especializada, obedecendo aos critérios
estabelecidos no processo seletivo, conforme fls. 40/42;
o contrato de prestação de serviços técnicos por tempo determinado reger-se-á por regime
administrativo próprio, em consonância, no que couber, com as Leis n° 8.112/90, 8.647/93, 8.745/93 e
9.527/97. O contrato subordinar-se-á, também, à legislação sobre a retenção do imposto de renda na fonte,
inerente ao trabalho assalariado e ao pagamento dos beneficios devidos aos servidores públicos federais,
quais sejam, vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica conveniada, esta última em fase de
estudo pela ANP;
foram efetivadas, até a data do Oficio de que se trata, 27 (vinte e sete) contratações, tendo como
padrão o teor da cópia do contrato às fls. 43/51.
Relatadas, portanto, as razões que levaram à realização da diligência à ANP e as respostas
13.
oferecidas pelo responsável, Diretor-Geral da Agência, passamos à análise dos fatos, para efeito de
encaminhamento de mérito da matéria dos presentes autos.
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Nesse sentido, tem-se que, a rigor, não houve esclarecimento, pelo responsável, quanto à omissão,
no Edital n° 01/98, de 13/03/98, do prazo das contratações temporárias de pessoal técnico imprescindível à
implementação das atividades da Autarquia, na forma da questão constante da diligência. Com efeito, o
Oficio n° 184/98/DZ/ANP limita-se apenas a informar que os contratos estão sendo firmados, em
conformidade com o art. 29 do Anexo I do Decreto n° 2.455/98, com prazo de vigência de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogados desde que respeitado o limite de 36 (trinta e seis) meses estabelecido no
art. 76, parágrafo único, da Lei n°9.478/97 (subitem 12.1, alínea g, desta Instrução).
14.1 Entretanto, embora tais informações sejam realmente confirmadas pelo teor da Claúsula Doze e
parágrafo único do contrato de cópia às fls. 43/51, a omissão do mencionado prazo nas disposições do
Edital é condição relevante, porquanto, conforme entendimento já expendido na Instrução de fls. 24/28
(item 11 anterior), o instrumento convocatório é documento legal a cujas disposições se vincula
obrigatoriamente o contrato, sob pena de nulidade do certame. Dessa forma, ao não se estabelecer a priori,
no Edital, o Prazo inicial das contratações temporárias, deixou-se ao administrador, no ato da contratação,
margem a que pudesse ser fixado o prazo inicial do contrato sem a garantia de atendimento ao limite de 12
(doze) meses estabelecido no art. 29 do Anexo I do Decreto n° 2.455/98. De outra parte, os possíveis
interessados em participar do certame também desconheceriam a qual prazo teriam que se sujeitar na
contratação, o que se mostra em desacordo com o princípio da publicidade dos atos da administração
pública.
14.2 No presente caso concreto, considerando não haver indícios de que a ocorrência ora confirmada, de
omissão do prazo inicial das contratações temporárias no Edital n° 01/98, de 13/03/98, tenha logrado na
prática, de qualquer modo, prejuízo ao certame ou à competitividade dos interessados nas contratações,
entendemos suficiente que o Tribunal faça determinação à ANP no sentido de que, nos próximos editais
de mesma natureza, conste expressamente disposição com definição do prazo inicial das contratações
temporárias.
Em prosseguimento da presente análise, mostra-se oportuna e necessária a verificação da
conformidade legal do conteúdo das cláusulas das contratações temporárias, tomando-se por base o textopadrão da cópia do contrato às fls. 43/51. Nesse sentido, duas disposições do mencionado contrato
merecem exame em destaque, quais sejam, a Cláusula Quarta, item III, e a Cláusula Décima.
15.1 Estabelece, expressamente, a Cláusula Quarta - "Das Obrigações da Contratante" -, no item III, que
a contratante compromete-se a:
"III - pagar adicional de tempo de prestação de serviço, à razão de um por cento incidente sobre a
remuneração mensal, se prorrogado o contrato para o segundo período, e de dois por cento mensais no
caso de haver a segunda prorrogação."
Para exame da questão, consignemos, inicialmente, que as contratações por tempo
15.1.1
determinado regem-se pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, disciplinado, de modo geral, pelas
Leis n's 8.112/90, 8.647/93 e 8.745/93, e, no caso particular da ANP, pela Lei n° 9.527/97 e Decreto n°
2.455/98. Ademais, em se tratando da aplicação da Lei n° 8.112/90 (que dispõe sobre o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais), a Lei n°
8.745/93 (que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal) estabelece, em
seu art. 11, in verbis:
Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta lei o disposto nos arts. 53 e 54;
"Art. 11.
57 a 59; 63 a 80; 97; 104 a 109; 110, incisos, I, in fine, e II, parágrafo único, a 115; 116, incisos I a V,
alíneas a e c, Via XII e parágrafo único; 117, incisos Ia VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, incisos I, II e
IH, a 132, incisos I a VII, e IX a XIII; 136 a 142, incisos I, primeira parte, a III, e § 1' a 4'; 236; 238 a
242, da Lei n°8.112, de 11 de dezembro de 1990."
O item III da Cláusula Quarta do contrato refere-se a pagamento de adicional de tempo de
15.1.2
serviço, questão tratada no art. 67 da Lei n° 8.112/90, cuja redação, alterada pela Lei n° 9.527, de
10/12/97, é no sentido de que "o adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por cento a
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cada cinco anos de serviço público efetivo (..), observado o limite máximo de 35% incidente
exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo (.)" (destaque nosso).
Portanto, embora o adicional de tempo de serviço seja, consoante o disposto no art. 11 da
15.1.3
Lei n° 8.745/93, aplicável às contratações por tempo determinado na administração pública em geral, a
concessão do primeiro percentual de 5% (cinco por cento) demanda um decurso de prazo de 5 (cinco)
anos, conforme previsto no art. 67 da Lei n° 8.112/90 com a redação dada pela Lei n° 9.527/97, fazendo
com que se torne inaplicável o adicional de tempo de serviço ao caso específico da ANP, haja vista que o
prazo das contratações temporárias, conforme o disposto no art. 76, parágrafo único, da Lei n° 9.478/97, é
de no máximo 36 (trinta e seis) meses, equivalentes, portanto, a 3 (três) anos.
Além disso, questão acessória à concessão de adicional de tempo de serviço,
15.1.4
independentemente de ser o caso de sua aplicabilidade à ANP ou não, é que a forma de contagem desse
adicional, como se acha previsto no item III da Cláusula Quarta do contrato firmado pela Agência
Nacional do Petróleo, à razão de um por cento na primeira prorrogação contratual, e de dois por
cento na segunda, está em desacordo com a retrotranscrita redação dada pela Lei n° 9.527/97 ao art. 67 da
Lei n° 8.112/90, a qual estabelece que a contagem será feita à razão de cinco por cento a cada cinco
anos.
15.2 A disposição contratual a ser examinada em seguida é a constante da Cláusula Décima - "Do
Serviço Extraordinário" -, cujo teor é o seguinte, in verbis (destaque nosso):
"O trabalho em regime de sobrejornada, quando ocorrer, será,preferencialmente, compensado
dentro do mesmo mês em que ocorrer, ou pago conforme legislação vigente."
A previsão legal do serviço extraordinário está ínsita nos arts. 73 e 74 da Lei n° 8.112/90,
15.2.1
cuja aplicação às contratações por tempo determinado, conforme registrado no subitem 15.1.1 desta
Instrução, é estabelecida pelo art. 11 da Lei n° 8.745/93. Os mencionados dispositivos do Regime Jurídico
Único estabelecem que "o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por
cento) em relação à hora normal de trabalho", permitindo-se sua prestação somente "para atender a
situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada".
15.2.2 Portanto, a disposição contida na Cláusula Décima do contrato, no sentido de preferir-se a
compensação, dentro do próprio mês em que ocorrer o serviço extraordinário, ao seu pagamento conforme
legislação vigente, não encontra amparo nas disposições legais aplicáveis às contratações temporárias, em
especial nos arts. 73 e 74 da Lei n° 8.112/90.
15.3 Concluído o exame das disposições tomadas como padrão das contratações por tempo determinado
que vêm sendo celebradas pela ANP, entendemos que deva o Tribunal determinar à Agência que adote
providências para excluir dos contratos por tempo determinado já efetivados (sobre os quais a ANP
informa serem em número de 27 - vinte e sete), bem como para não incluir naqueles a serem firmados, as
previsões contratuais (Cláusulas Quarta, item III, e Décima) relativas a:
adicional de tempo de serviço, haja vista a exigência, consoante o disposto no art. 67 da Lei n°
8.112, de 11/ 12/90, com a redação dada pela Lei n° 9.527, de 10/12/97, combinado com o art. 11 da Lei
n°8.745, de 09/12/93, do decurso de prazo de 5 (cinco) anos para a concessão do primeiro percentual do
referido adicional, na razão de 5% (cinco por cento), prazo esse superior àquele disposto no art. 76,
parágrafo único, da Lei n°9.478, de 06/08/97;
compensação do serviço extraordinário, por falta de amparo legal.
15.4 Como medida complementar à deliberação do Tribunal na forma acima, entendemos que deve ser
dado conhecimento da Decisão que vier a ser proferida, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentarem, ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, por ser órgão
sucessor da Secretaria de Administração Federal, a quem os órgãos e entidades contratantes deverão
encaminhar cópia dos contratos efetivados, consoante o art. 5 0 , parágrafo único, da Lei n° 8.745/93, para
controle da aplicação do disposto nessa Lei. Da mesma forma, o conhecimento deve ser dado à Secretaria
de Controle Interno no Ministério de Minas e Energia, para acompanhamento e adoção de providências de
sua competência a respeito do assunto.
Diante do exposto, submetemos os presentes autos à consideração superior, propondo:
16.
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I - seja determinado à Agência Nacional do Petróleo - ANP que:
faça constar, expressamente, dos editais relativos a processos seletivos a serem instaurados, o
prazo inicial das contratações por tempo determinado de pessoal técnico imprescindível à implementação
das atividades da Autarquia, de acordo com o disposto nos arts. 28 e 29 do Anexo I do Decreto n° 2.455,
de 14/01/98;
adote providências para excluir dos contratos por tempo determinado já efetivados, bem como
para não incluir naqueles a serem firmados, as previsões contratuais (Cláusulas Quarta, item III, e Décima)
relativas a:
adicional de tempo de serviço, haja vista a exigência, consoante o disposto no art. 67 da Lei n°
8.112, de 11/12/90, com a redação dada pela Lei n° 9.527, de 10/12/97, combinado com o art. 11 da Lei n°
8.745, de 09/12/93, do decurso de prazo de 5 (cinco) anos para a concessão do primeiro percentual do
referido adicional, na razão de 5% (cinco por cento), prazo esse superior àquele disposto no art. 76,
parágrafo único, da Lei n° 9.478, de 06/08/97;
compensação do serviço extraordinário, por falta de amparo legal.
II - seja encaminhada cópia da Decisão que vier a ser proferida, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentarem:
ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, haja vista o controle da
aplicação do disposto na Lei n° 8.745, de 09/12/93, relativamente aos contratos por tempo determinado
efetivados, consoante o art. 5 0 , parágrafo único, da mencionada Lei;
à Secretaria de Controle Interno no Ministério de Minas e Energia, para acompanhamento e
adoção de providências de sua competência a respeito do assunto."
5.2 - Do Ministério Público:
"O processo tem origem em determinação do Exmo. Ministro Marcos Vinicios Vilaça, por meio de
Despacho de fls. 01, no sentido da realização, por parte da 1' SECEX, de inspeção na Agência Nacional
do Petróleo - ANP, com vistas ao esclarecimento de questão atinente à publicação do Edital n° 01/98, de 3
de fevereiro de 1998, denominado "Chamamento de Currículos", objetivando a formação de seu quadro
de pessoal.
A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, assim dispõe:
"a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;"
A Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, editada para regular a matéria, conceituou: "Art. 2°
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
1- assistência a situações de calamidade pública;
- combate a surtos endêmicos;
III - realização de recenseamentos;
IV - admissão de professor substituto e professor visitante;
V - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;
VI- atividades especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou
a encargos temporários de obras e serviços de engenharia."
Conforme o caso, a Lei n° 8.745/93, em seu art. 4°, estabeleceu prazos máximos de vigência dos
contratos de prestação de serviço de seis, doze e de 48 meses.
A Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, em seu 76, caput e parágrafo único, no entanto,
excepcionalizou a Lei n° 8.745/93, não apenas quanto à caracterização da necessidade temporária de
excepcional interesse público, mas também quanto ao prazo do contrato de 36 meses, senão vejamos:
"Art. 76 A ANP poderá contratar especialistas para a execução de trabalhos nas áreas técnica,
econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados, com dispensa de licitação nos casos previstos na
legislação aplicável.
Parágrafo único. Fica a ANP autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo não
excedente a trinta e seis meses, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, do pessoal técnico
imprescindível à implantação de suas atividades".
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Mais tarde, o Decreto n° 2.455, de 14 de janeiro de 1998, que implantou a Agência Nacional de
Petróleo - ANP, também dispôs sobre a matéria, in verbis:
"Art. 28 Fica a ANP autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo não excedente de
36 meses, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei n° 9.478, de 1997, de pessoal técnico
imprescindível à implementação de suas atividades.
(-)
Art. 29 As contratações temporárias serão feitas por tempo determinado e observado o prazo
máximo de doze meses, podendo ser prorrogadas desde que respeitado o prazo de que trata o parágrafo
único do art. 76 da Lei n°9.478, de 1997.
Art. 31 Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pela ANP o disposto na Lei n°8.745, de
1993".
Entendemos que a Lei n° 9.478/97, por ser mais específica e mais recente do que a Lei n° 8.745/93,
disciplina matéria concernente à contratação temporária de pessoal da ANP, sendo que as contratações já
efetivadas não contrariam seus dispositivos.
Convém salientar que o edital de convocação n° 01/98 tinha a deficiência de não prever o prazo das
contratações temporárias que seriam realizadas. Informa a Entidade, no entanto, por meio do oficio n°
184/98/DZ/ANP (fl. 34), que os contratos estão sendo firmados com prazo de vigência de doze meses,
podendo ser prorrogados desde que respeitado o limite de trinta e seis meses estabelecido no art. 76,
parágrafo único, da Lei n° 9.478/97.
A cópia de um termo do contrato de prestação de serviços técnicos por tempo determinado (fls. 43
a 51), em sua cláusula doze, indica o prazo de vigência de um ano. O documento faz prova da assertiva da
Entidade quanto ao prazo de vigência dos contratos. Mister se faz, contudo, a efetivação de determinação
à Entidade para que faça constar dos editais, expressamente, o prazo de contrato de até 12 meses.
A Unidade Técnica suscita questão relativa à inserção de cláusulas, nos contratos de prestação de
serviços, que contrariam dispositivos da Lei n° 8.112/90 e de outras aplicáveis aos servidores públicos e ao
RTU. Sustenta que a concessão de adicionais de tempo de serviço contraria o art. 67 da Lei n° 8.112/90,
com redação dada pela Lei n° 9.527/97, e que a compensação de sobrejornada de trabalho contraria os arts.
73 e 74 da Lei n° 8.112/90.
A aplicação de dispositivos da Lei n° 8.112/90, inclusive de seus arts. 67, 73 e 74, ao pessoal
contratado temporariamente, está previsto no art. 11 da Lei n° 8.745/93. Tendo em vista que o art. 31 do
Decreto n° 2.455, de 14 de janeiro de 1998, determina a aplicação da Lei n° 8.745/93 aos contratos
temporários em tela, podemos concluir que a concessão de adicionais de tempo de serviço e a
possibilidade de compensação de jornada extraordinária, previstas nos contratos, é irregular.
A Unidade Técnica propõe determinações, que nos parecem adequadas, para correção das
mencionadas falhas verificadas nos editais e nos termos dos contratos de prestação de serviços.
Entendemos pertinentes, também, as proposições no sentido da remessa de cópia da Decisão que
vier a ser proferida, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentarem, ao Ministério da
Administração e Reforma do Estado - MARE, para o controle da aplicação da Lei n° 8.745/93, e à
Secretaria de Controle Interno do Ministério das Minas e Energia, para acompanhamento e adoção das
providências necessárias.
Pelo exposto, este representante do Ministério Público, honrado com a audiência solicitada pelo
Exmo. Ministro-Relator Marcos Vinicios Vilaça, manifesta anuência à proposta da Unidade Técnica,
consignada a fls. 59 e 60, no sentido da efetivação de determinações de caráter corretivo à Agência
Nacional de Petróleo - ANP e do encaminhamento de cópia da Decisão que vier a ser proferida,
acompanhada de Relatório e Voto, ao MARE e à CISETW."
É o relatório.

•
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Em exame processo que teve origem em determinação de minha autoria contida no Despacho de fl.
01, no sentido de realização de inspeção na Agência Nacional de Petróleo — ANP, com vistas ao
esclarecimento de questão relativa à publicação do Edital n° 01/98, de 03 de fevereiro de 1998,
denominado "chamamento de currículos", objetivando a formação de seu quadro de pessoal.
A 1' SECEX, após análise dos autos, constatou que o edital de convocação n° 01/98 não
estabelecia o prazo das contratações temporárias que seriam realizadas, e que nos contratos de prestação
de serviços continham cláusulas que contrariam dispositivos da Lei n° 8.112/90. Verificou-se, ainda, que a
concessão de adicionais de tempo de serviço contraria o art. 67 da Lei n° 8.112/90, com redação dada pela
Lei n° 9.527/97, e que a compensação de sobrejornada de trabalho contraria os arts. 73 e 74 da Lei n°
8.112/90.
A Unidade Técnica, com a anuência do Ministério Público, propõe determinações à Agência
Nacional do Petróleo — ANP para correção das mencionadas falhas verificadas nos editais e nos termos de
contratos de prestação de serviços temporários.
Assim, acolhendo os pareceres, Voto por que este Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
TCU-Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1998.

Marcos Vinicios ilaça
Ministro-Re tor

•
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Proc. TC-001.171/98-4
Representação
PARECER
O processo tem origem em determinação do Exmo. Ministro Marcos Vinicios Vilaça, por
meio de Despacho de fls. 01, no sentido da realização, por parte da ia SECEX, de inspeção na Agência
Nacional do Petróleo - ANP, com vistas ao esclarecimento de questão atinente à publicação do Edital n°
01/98, de 3 de fevereiro de 1998, denominado "Chamamento de Currículos", objetivando a formação de
seu quadro de pessoal.
A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, assim dispõe:
"a lei estabelecerá os casos de contrafação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;"
A Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, editada para regular a matéria, conceituou: "Art. 2°
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I - assistência a situações de calamidade pública;
- combate a surtos endêmicos;
III - realização de recenseamentos;
IV - admissão de professor substituto e professor visitante;
V - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;
VI - atividades especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área
industrial ou a encargos temporários de obras e serviços de engenharia."
Conforme o caso, a Lei n° 8.745/93, em seu art. 4°, estabeleceu prazos máximos de vigência
dos contratos de prestação de serviço de seis, doze e de 48 meses.
A Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, em seu 76, caput e parágrafo único, no entanto,
excepcionalizou a Lei n° 8.745/93, não apenas quanto à caracterização da necessidade temporária de
excepcional interesse público, mas também quanto ao prazo do contrato de 36 meses, senão vejamos:
"Art. 76 A ANP poderá contratar especialistas para a execução de trabalhos nas áreas
técnica, econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados, com dispensa de licitação nos casos
previstos na legislação aplicável.
Parágrafo único. Fica a ANP autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo não
excedente a trinta e seis meses, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, do pessoal técnico
imprescindível à implantação de suas atividades".
Mais tarde, o Decreto n° 2.455, de 14 de janeiro de 1998, que implantou a Agência Nacional
de Petróleo - ANP, também dispôs sobre a matéria, in verbis:
"Art. 28 Fica a ANP autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo não excedente
de 36 meses, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei n° 9.478, de 1997, de pessoal técnico
imprescindível à implementação de suas atividades.

.*

Art. 29 As contratações temporárias serão feitas por tempo determinado e observado o prazo
máximo de doze meses, podendo ser prorrogadas desde que respeitado o prazo de que trata o parágrafo
único do art. 76 da Lei n°9.478, de 1997.
(..)
Art. 31 Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pela ANP o disposto na Lei n°
8.745, de 1993".
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Entendemos que a Lei n° 9.478/97, por ser mais específica e mais recente do que a Lei n°
8.745/93, disciplina matéria concernente à contratação temporária de pessoal da ANP, sendo que as
contratações já efetivadas não contrariam seus dispositivos.
Convém salientar que o edital de convocação n° 01/98 tinha a deficiência de não prever o
prazo das contratações temporárias que seriam realizadas. Informa a Entidade, no entanto, por meio do
oficio n° 184/98/DZ/ANP (fl. 34), que os contratos estão sendo firmados com prazo de vigência de doze
meses, podendo ser prorrogados desde que respeitado o limite de trinta e seis meses estabelecido no art.
76, parágrafo único, da Lei n° 9.478/97.
A cópia de um termo do contrato de prestação de serviços técnicos por tempo determinado
(fls. 43 a 51), em sua cláusula doze, indica o prazo de vigência de um ano. O documento faz prova da
assertiva da Entidade quanto ao prazo de vigência dos contratos. Mister se faz, contudo, a efetivação de
determinação à Entidade para que faça constar dos editais, expressamente, o prazo de contrato de até 12
meses.

A Unidade Técnica suscita questão relativa à inserção de cláusulas, nos contratos de prestação
de serviços, que contrariam dispositivos da Lei n° 8.112/90 e de outras aplicáveis aos servidores públicos
e ao RJU. Sustenta que a concessão de adicionais de tempo de serviço contraria o art. 67 da Lei n°
8.112/90, com redação dada pela Lei n° 9.527/97, e que a compensação de sobrejornada de trabalho
contraria os arts. 73 e 74 da Lei n° 8.112/90.
A aplicação de dispositivos da Lei n° 8.112/90, inclusive de seus arts. 67, 73 e 74, ao pessoal
contratado temporariamente, está previsto no art. 11 da Lei n° 8.745/93. Tendo em vista que o art. 31 do
Decreto n° 2.455, de 14 de janeiro de 1998, determina a aplicação da Lei n° 8.745/93 aos contratos
temporários em tela, podemos concluir que a concessão de adicionais de tempo de serviço e a
possibilidade de compensação de jornada extraordinária, previstas nos contratos, é irregular.
A Unidade Técnica propõe determinações, que nos parecem adequadas, para correção das
mencionadas falhas verificadas nos editais e nos termos dos contratos de prestação de serviços.
Entendemos pertinentes, também, as proposições no sentido da remessa de cópia da Decisão
que vier a ser proferida, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentarem, ao Ministério da
Administração e Reforma do Estado - MARE, para o controle da aplicação da Lei n° 8.745/93, e à
Secretaria de Controle Interno do Ministério das Minas e Energia, para acompanhamento e adoção das
providências necessárias.
Pelo exposto, este representante do Ministério Público, honrado com a audiência solicitada
pelo Exmo. Ministro-Relator Marcos Vinícios Vilaça, manifesta anuência à proposta da Unidade Técnica,
consignada a fls. 59 e 60, no sentido da efetivação de determinações de caráter corretivo à Agência
Nacional de Petróleo - ANP e do encaminhamento de cópia da Decisão que vier a ser proferida,
acompanhada de Relatório e Voto, ao MARE e à CISET/MME.
Ministério Público, em 20 de Outubro de 1998.

Ubald Alves Cildas
Procurador
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DECISÃO N° 8 1 8 /98 - TCU - PLENÁRIO
1 . Processo n° TC-001.171/98-4
2 . Classe de Assunto: VII - Representação
3 . Interessado: Tribunal de Contas da União
4. Entidade: Agência Nacional de Petróleo - ANP
5 . Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6 . Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
7 . Unidade Técnica: 1' SECEX
8 . Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1.determinar à Agência Nacional de Petróleo - ANP que:
8.1.1. faça constar, expressamente, dos editais relativos a processos seletivos a serem instaurados, o
prazo inicial das contratações por tempo determinado de pessoal técnico imprescindível à implementação
das atividades da Autarquia, de acordo com o disposto nos arts. 28 e 29 do Anexo I do Decreto n° 2.455,
de 14/01/98;
8.1.2. adote providências para excluir dos contratos por tempo determinado já efetivados, bem
como para não incluir naqueles a serem firmados, as previsões contratuais (Cláusulas Quarta, item III, e
Décima) relativas a:
adicional de tempo de serviço, consoante o disposto no art. 67 da Lei n° 8.112, de 11/12/90, com a
redação dada pela Lei n° 9.527, de 10/12/97, combinado com o art. 11 da Lei n° 8.745, de 09/12/93, do
decurso de prazo de 5 (cinco) anos para a concessão do primeiro percentual do referido adicional, na razão
de 5% (cinco por cento), prazo esse superior àquele disposto no art. 76, parágrafo único, da Lei n° 9.478,
de 06/08/97;
compensação do serviço extraordinário, por falta de amparo legal; e
8.2. pelo encaminhamento de cópia da presente Decisão, acompanhada de Relatório e Voto, ao
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE e ao Secretário de Controle
Interno do Ministério de Minas e Energia.
Ata n° 47/98 - Plenário

•

Data da Sessão: 25/11/1998 -Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

.*

MARCOS VINI IOS VILAÇA
Ministp, -Relator
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

GRUPO: I - CLASSE VII— PLENÁRIO
TC-325.143/98-6
NATUREZA: Solicitação.
ENTIDADE: Telecomunicações de Goiás S.A. — TELEGOIÁS.
INTERESSADA: Delegacia Federal de Controle em Goiás e
Tocantins.
Solicitação de criação de códigos para envio de dados ao Sistema
SISAC tendo por fim examinar as admissões havidas na
TELEGOIÁS. Privatização das empresas do Sistema TELEBRÁS.
Descabimento da continuidade de apreciação pelo TCU das
admissões efetivadas pelas referidas empresas. Determinação para
que sejam excluídos do SISAC os dados relativos a tais entidades
privatizadas. Comunicação da Decisão à Secretaria Federal de
Controle.
Adoto como relatório o parecer do Assessor da 2a SECEX, Alexandre Belisário Alves
Fernandes:
"Trata-se de solicitação proveniente da Empresa de Telecomunicações de Goiás —
Telegoiás S/A, encaminhada a este Tribunal pela Delegacia Federal de Controle em Goiás e Tocantins —
DFC-GO/TO, no sentido de serem criados códigos na Tabela de Cargos do Sistema de Apreciação e
Registro dos Atos de Admissão e Concessões — SISAC.
Esta Corte, ao apreciar o TC-014.418/96-7, pronunciou-se no sentido de refugir à sua
2.
competência a apreciação da legalidade de atos de admissão de pessoal praticados pelo Banco Meridional
do Brasil S/A, em virtude de sua privatização, uma vez que qualquer medida adotada no sentido de ser
declarada a nulidade daqueles atos, com a conseqüente determinação de dispensa dos respectivos
empregados, não poderia prosperar, em virtude de já estar a entidade fora do controle da administração
pública (Decisão n° 97/98, Ata n° 10/98 — Primeira Câmara). Naquela assentada, o Exm° Sr. MinistroRelator Humberto Guimarães Souto, em seu Voto, opinou pela dispensa do exame das referidas
admissões, orientando esta Unidade Técnica no sentido de adotar o mesmo procedimento com relação a
outras admissões ocorridas no âmbito daquela empresa, em atendimento ao princípio da economia
processual.
Recentemente, a Colenda Segunda Câmara, ao apreciar recurso de reconsideração
3.
interposto pelo presidente da Telecomunicações de Rondônia S/A — TELERON, adotou a mesma linha de
entendimento (Decisão n° 208/98, Ata n° 29/98). O recurso foi impetrado contra determinação proferida
por ocasião do julgamento das contas daquela entidade relativas ao exercício de 1994, para que fossem
tornados insubsistentes atos caracterizados como ascensão e progressão funcionais. Foi então
determinado o arquivamento do processo, por perda de objeto, em virtude da privatização daquela
empresa pública. Em seu Voto, o Exm° Sr. Ministro-Relator Adhemar Paladini Ghisi assim se
manifestou:

•

Assim, penso que não há sentido em prosseguir com o exame da matéria, pois não
existe mais interesse por parte desta Corte em fazer cumprir ou não a determinação feita à entidade. O
controle acionário passou a particulares, a quem cabe decidir sobre os destinos dos empregados aqui
envolvidos.'
Minbjb_160\processos do BJB\1998\d5
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A empresa solicitante, integrante do Sistema TELEBRÁS, foi também privatizada em
4.
leilão ocorrido em 29.07.98. Destarte, enquadra-se nos precedentes supramencionados, devendo este
Tribunal declarar a falta de oportunidade para apreciação de atos de admissão por ela praticados,
tornando-se, portanto, desnecessária a criação de códigos na Tabela de Cargos do SISAC para atender a
suas peculiaridades, haja vista estar desobrigada do envio de informações a esta Corte relativamente a tais
atos.
Ante o exposto, proponho ao E. Tribunal:
abster-se de criar os códigos de cargos solicitados, diante da falta de oportunidade
para o exercício de sua competência constitucional de apreciação da legalidade de atos de admissão
praticados no âmbito da Empresa de Telecomunicações de Goiás — Telegoiás S/A, em virtude de sua
privatização,
determinar a exclusão, no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e
Concessões — SISAC, de informações concernentes a todos os atos de admissão praticados por entidades
já privatizadas;
comunicar esta Decisão, juntamente com o Relatório e Voto que a fundamentarem, à
Secretaria Federal de Controle; e
arquivar este processo."
O representante do Ministério Público, Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues, em
cota singela, aquiesce à proposta da Unidade Técnica.
É o Relatório.
VOTO
O processo relativo ao recurso da TELERON, ao qual faz menção a instrução, foi relatado
pelo Exm° Ministro Adhemar Ghisi, na Sessão da r Câmara de 03/09/98.
De fato, não há mais qualquer razão para que esta Corte se pronuncie acerca das
admissões ocorridas nas empresas que tenham sido privatizadas, mesmo nas admissões havidas antes de
as entidades haverem sido transferidas para o controle de particulares.
Por fim, há que se atentar para o fato de que a proposta contida nos pareceres diz respeito
a todas as "entidades já privatizadas". Não sou o Relator de todas elas, porém, como este processo é
trazido ao C Plenário, creio que a decisão que vier a ser consignada possa abranger todas as entidades
privatizadas, não só pela oportunidade de se pronunciarem no feito os demais Relatores de entidades
transferidas para particulares, mas também por estar certo de que a deliberação quanto à matéria em
comento deva ser igual para todas aquelas entidades.
Ante o exposto, acolho os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público e VOTO
por que seja adotada a Decisão que ora submeto a este Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 25 de novembro de 1998

BENTO JOSE
Ministro-Rel
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Processo n° 325.143/98-6
Classe de Assunto: VII — Solicitação.
Interessada: Delegacia Federal de Controle em Goiás e Tocantins.
Entidade: Telecomunicações de Goiás S.A. — TELEGOIÁS.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: 2 SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar à 2a SECEX que se abstenha de criar os códigos de cargos solicitados pela
Telecomunicações de Goiás S.A — TELEGOIÁS, em virtude de sua privatização;
8.2. determinar a exclusão, do Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e
Concessões — SISAC, de informações concernentes a todos os atos de admissão praticados por entidades
já privatizadas;
8.3. remeter cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Secretaria
Federal de Controle; e
8.4. arquivar o presente processo.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 —Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin (Relator) e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente
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Grupo II - Classe VII - Plenário
-TC-575.306/97-1
-Natureza: Representação.
-Interessada: Lazer - Rio Empresa de Lazer e Cultura do
Rio de Janeiro Ltda.
de
Nacional
Serviço
Jurisdicionada:
-Unidade
Aprendizagem Comercial - SENAC/Departamento Nacional
Representação. SENAC/DN. Licitação.
-Ementa:
Suspeição de infringência a dispositivos da Lei n° 8.666/93.
Contradições de informação na peça vestibular. Preço global
da Representante aparentando inexeqüibilidade.
Descaracterização de eventual ofensa aos princípios gerais
norteadores da Administração Pública Federal.
Conhecimento. Improcedência. Comunicação.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Representação formulada pela Lazer - Rio Empresa de Lazer e
Cultura do Rio de Janeiro Ltda., nos termos do § 10 do art. 113 da Lei n° 8.666/93, contra prática
licitatória, entendida anômala, levada a termo no âmbito do Serviço Nacional de Aprendizagem ComercialSENAC/Departamento Nacional.
2

Alega a parte interessada, no essencial, aos seguintes fatos (fls. 1/3):

a) o SENAC/DN, por meio da Tomada de Preços n° 02/97, realizou, no mês de março de
1997, licitação para a contratação de empresa habilitada a prestar serviços de produção, copiagem e
distribuição de programação radiofônica de cunho informativo e cultural, destinados a complementar e
enriquecer as programações regulares de formação profissional oferecidas pelo Sistema SENAC;
compareceram ao certame as empresas Track Master Produções & Comercial Ltda.,
Criar Brasil - Centro de Imprensa e Assessoria de Rádio e a Lazer - Rio Empresa de Lazer e Cultura do
Rio de Janeiro Ltda., que tiveram os respectivos envelopes, correspondentes à habilitação e aos preços,
abertos no dia 17/03/97, conforme ata da reunião acostada ao processo (fl. 16);
o menor preço global foi ofertado pela Lazer - Rio, o que a faz supor que seria declarada
a vencedora do processo licitatório;
logo depois, no dia 24/03/97, foi realizada uma reunião entre o SENAC e a Lazer - Rio,
com o intuito de esclarecer alguns pontos relacionados à planilha de preços. Naquela oportunidade, o
representante da Empresa informou que o preço global excluía a distribuição de fitas pelo correio, bem
como confecção de capas e bulas para fitas e a criação, copiagem e distribuição de spots. Ressaltou,
contudo, que o preço estava correto e mantido para o fiel cumprimento do objeto da Tomada de Preços n°
02/97 (sic);
1 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\57530697.doc
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e) passados mais de vinte dias da feitura da licitação, a Representante procurou obter
posicionamento conclusivo junto ao SENAC Quarenta e cinco dias após a abertura do processo, mediante
telefonema, a Empresa foi informada de que tinha sido desclassificada e o contrato celebrado com a 2'
colocada, a firma Criar Brasil;
O a empresa contratada orçou seus serviços a preços duas vezes maiores do que os da
Lazer - Rio; e
g) dada a insistência da Lazer - Rio, o SENAC/DN ofereceu, no dia 13/05/97,
pronunciamento oficial sobre a desclassificação da empresa.
Em termos conclusivos, a Empresa autora da Representação procura demonstrar que o
SENAC/DN infringiu disposições da Lei n° 8.666/93, o que teria maculado o certame licitatório.
•

A instrução de fls. 28/31, ao aportar algumas considerações sobre o assunto, sugeriu fosse a
matéria conhecida como Representação e promovida diligência junto ao ente jurisdicionado, a fim de obter
elementos adicionais indispensáveis à análise do mérito.
O Sr. Secretário de Controle Externo (fl. 32), por seu turno, sustentou a conveniência de se
promover a realização de inspeção, no lugar de diligência, o que contou com o beneplácito deste Relator
(fl. 33).
Como resultado da inspeção, foram incorporados ao processo os elementos de fls. 34/117,
os quais permitiram à Unidade Técnica firmar um entendimento inicial sobre o assunto sub judice (fls.
118/121). Na esteira da jurisprudência então predominante (que dispunha sobre a sujeição dos chamados
serviços sociais autônomos aos ditames da Lei n° 8.666/93), a SECEX/RJ compreendeu existirem falhas
no Edital da Tomada de Preços n° 02/97, comparativamente ao requerido na Lei que rege a matéria.
Contudo, na mesma oportunidade, a Unidade de Instrução deixou patente que (fls.
119/120):
"(..)
Por ocasião da inspeção, foi possível constatar a boa qualidade do material fornecido
10.
pela licitante vencedora, através da audição de fitas que se encontram guardadas na SECEX/RJ, 4a
D. T, para o caso de necessidade de novas análises. Importante mencionar que há indícios de que,
realmente, a licitante Lazer - Rio, autora da Representação, subestimou a remuneração de
profissionais que trabalhariam na gravação das fitas, conforme deduzimos de sua proposta (fih. 41 a
43) e também como pode ser depreendido da proximidade de preços das propostas das duas outras
licitantes (11. 95).

•

Não cabe anulação do processo licitatório pois, embora tenham sido executados
13.
procedimentos em desrespeito à Lei n° 8.666/93, houve avaliação técnica das propostas das licitantes,
tendo sido atestado na inspeção que o objeto do Edital foi atendido de forma satisfatória aos clientes
do Projeto Radiofônico Qualidade de Vida, ou seja, às comunidades atingidas pela rede de emissoras
que veicula o projeto, que está em plena execução. A interrupção do andamento, com novo processo
licitatório, traria prejuízos certamente maiores que os causados pelos erros dos gestores que
promoveram a licitação.
G)"
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Coerente com o seu pensamento, a SECEX/RJ propôs, na ocasião, fosse promovida a
8.
audiência do Sr. Roberto Regnier, Diretor do SENAC/DN, e expedidas determinações à Entidade no
sentido de adequar o regimento interno de licitação à Lei n° 8.666/93.
Instado a comparecer aos autos (fl. 126), o citado Dirigente, após requerer e obter vista do
9.
processo, trouxe à colação o expediente de fl. 129, por meio do qual procura demostrar que a evolução da
matéria teria superado a argüição que lhe fora dirigida, uma vez que o SENAC não está alcançado pela Lei
n° 8.666/93 (Decisão n° 907/97-TCU-Plenário, de 11.12.97 - DO de 26.12.97).
A SECEX/RJ, nos pronunciamentos de fls. 131/133 e 134, recepciona o argumento
10.
expedido pelo Sr. Diretor do SENAC/DN, sugerindo ao Tribunal que seja:
arquivado o presente processo pela perda de seu objeto, abstendo-se ainda de efetivar as
determinações contidas à fl. 121; e
dado conhecimento da decisão que venha a ser adotada à Lazer-Rio Empresa de Lazer e
Cultura do Rio de Janeiro Ltda.
A douta Procuradoria, chamada aos autos por solicitação deste Relator (fl. 135), assim se
11.
referiu à matéria (fl. 136):
"Conforme constatado em inspeção, no procedimento adotado pelo SENAC, não foram
observados estritamente os dispositivos previstos na Lei n" 8.666/93, mas procedeu-se à avaliação
técnica das propostas, selecionando-se empresa que vem prestando serviço de boa qualidade àquele
ente (ff 120).
Não houve arbitrariedade, .favorecimento ao licitante por questões pessoais ou qualquer
outra ofensa aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade.
Assim e considerando a posição firmada pelo Tribunal a partir da Decisão Plenária n°
907;97 (Ata 53/97), este representante do Ministério Público propõe:
a) seja a presente representação admitida para, no mérito, considerá-la improcedente,
porque as licitações promovidas pelos Serviços Sociais Autônomos sujeitam-se a regulamentos
próprios, não se lhes aplicando a Lei 8.666/93, e porque, de acordo com inspeção realizada por este
Tribunal, no caso concreto da Tomada de Preços n°2/97, não houve arbitrariedade, favorecimento à
licitante vencedora por questões pessoais ou qualquer outra ofensa aos princípios da moralidade, da
impessoalidade e da igualdade;
h) seja encaminhada à Empresa representante cópia da decisão que vier a ser proferida,
bem como do Relatório e do Voto que a fundamentarem.

VOTO
Há de se ressaltar, inicialmente, que a Representação examinada incorre em contradição de
idéias ao referir-se à composição do preço global cotado para a prestação do serviço objeto da Tomada de
Preços n° 02/97, promovida pelo SENAC - Departamento Nacional.
No quinto parágrafo da peça inaugural encontra-se grafado que o representante da LazerRio esclareceu que, em seu preço global, estava excluída a distribuição de fitas pelo correio, bem como a
confecção de capas e bulas para fitas e a criação, copiagem e distribuição de spots.
O Parecer Técnico emitido por membros da Comissão atuante no certame, ao fundamentar
as razões que concorreram para a desclassificação da Empresa Lazer-Rio, entre outros pontos, consigna os
seguintes argumentos (fl. 100):
3 . \\min-1mr_482\c\zarquivo\voto1998\57530697.doc
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Em atendimento ao item 14.3 do edital, o preço apresentado pela empresa na proposta
parece ser um preço fora de mercado. Além de prever o pagamento de salários muito econômicos
para a equipe de profissionais envolvidos, a empresa opera com uma faixa de lucro praticamente
inexistente, conforme pudemos confirmar em contato que tivemos com seu representante em reunião
no DN no dia seguinte ao da abertura das propostas (18/03/97). Este dado indica que ela estará
totalmente impossibilitada de arcar com eventuais despesas extras, gerando insegurança na certeza
do cumprimento integral do contrato.
No que se refere à planilha propriamente dita, o orçamento feito nessas bases evidencia
certa inexperiência em montagem de projetos desta natureza. A empresa não prevê quantia
destinada à distribuição de fitas pelo correio (item 13.2 ou item 2.1, que descreve o próprio objeto
da licitação). Sem o envio de fitas às emissoras é desnecessário relatar que toda a produção jamais
alcançaria seu destino final: o ouvinte. Além disso, falta previsão para itens básicos de despesa
enunciados claramente no edital, como capas e bulas para as fitas(item 13.2) e criação, copiagem e
distribuição de spots de divulgação (item 13.1)."
Para ilustrar a desproporção do Preço Global orçado pela Lazer-Rio, comparativamente à
4.
estimativa de custo original do SENAC/DN e os valores cotados pelas demais concorrentes, apresenta-se a
tabela a seguir:
cyo

Valor em RS 1,00
Descrição/objeto

Serviço de produção,
copiagem e distribuição
deProgramações
radiofônicas — Projeto
Rádio.

•

programas
32
reproduzidos 200 vezes

(A) SENAC/DN

(B)

(C)

(D)

Estimativa de
Custo

LAZER-RIO

Criar Brasil

Track

''''''''''

160.000

,.„,..

C/Ax100

B/Ax100

D/Ax100

..

, , '." fi''' ' ,
,„,,,,,....,

71.131

''''

,,, :.:../.-::.%.', , '' „,

:' -;•
, :. *,.W,
.5.;. • ,,,, ,

, ,,, .„
.
;:,

169.284,94

44

,,,,,,,

142.594,82

,

;5,: : : -

89

106

Diante dos elementos presentes nos autos, não há como se reconhecer a exeqüibilidade da
proposta oferecida pela Lazer-Rio, condição que se afigura indispensável à sustentação da tese de que a
contratação efetiva (a da Empresa Criar Brasil Centro de Informática, Assessoria e Rádio) tenha sido
danosa aos cofres do ente jurisdicionado.
Além disso, como devidamente ressaltado pelo Ministério Público junto a este Tribunal,
"não houve abritrariedade, favorecimento ao licitante por questões pessoais ou qualquer outra ofensa
aos princípios da moralidade, da impessoabihdade e da igualdade".
Ademais, resta prejudicado o posicionamento do exame empreendido pela Unidade Técnica
(transgressão a dispositivos da Lei n° 8.666/93), ante o entendimento adotado pelo Tribunal a partir da
Decisão n° 907/97-Plenário, no sentido de que os serviços sociais autônomos, por não estarem incluídos na
lista de entidades enumeradas no parágarfo único do art. 1° da Lei 8.666/93, não estão sujeitos à
observância dos estritos procedimentos capitulados na referida Lei, e sim aos seus regulamentos próprios
devidamente publicados.
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Dessarte, acompanhando em parte os últimos pronunciamentos da Unidade Técnica e na
linha do Parecer da douta Procuradoria, Voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao
descortino do Egrégio Colegiado.
T.C.0 Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza
em 25 de novembro de 1998
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Ministro-Relator
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Ministério Público
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Suctetátla do rosário

Proc. TC-575.306/97-1
Representação

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

.

Trata-se de Representação formulada nos termos do art. 113, § 1°, da Lei 8.666/93 apontando
irregularidades em licitação realizada pelo SENAC.
Conforme constatado em inspeção, no procedimento adotado pelo SENAC, não foram
observados estritamente os dispositivos previstos na Lei 8.666/93, mas procedeu-se à avaliação técnica das
propostas, selecionando-se empresa que vem prestando serviço de boa qualidade àquele ente (fl. 120).
Não houve arbitrariedade, favorecimento ao licitante por questões pessoais ou qualquer outra
ofensa aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade.
Assim e considerando a posição firmada pelo Tribunal a partir da Decisão Plenária n.° 907/97
(Ata 53/97), este representante do Ministério Público propõe:
seja a presente representação admitida para, no mérito, considerá-la improcedente, porque
as licitações promovidas pelos Serviços Sociais Autônomos sujeitam-se a regulamentos
próprios, não se lhes aplicando a Lei 8.666/93, e porque, de acordo com inspeção
realizada por este Tribunal, no caso concreto da Tomada de Preços n.° 2/97, não houve
arbitrariedade, favorecimento à licitante vencedora por questões pessoais ou qualquer
outra ofensa aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade,
seja encaminhada à Empresa representante cópia da decisão que vier a ser proferida bem
como do Relatório e do Voto que a fundamentarem.
Procuradoria, em 29 de setembro de 1998.

Lucas Rocha Fiírtado
Subprocurador-Geral
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DECISÃO N° 820/98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-575.306/97-1
Classe de Assunto: VII - Representação formulada pela Lazer-Rio Empresa de Lazer e Cultura do
Rio de Janeiro Ltda., contra prática licitatória, realizada pelo SENAC/DN (Tomada de Preços n° 02/97).
Interessada: Lazer-Rio Empresa de Lazer e Cultura do Rio de Janeiro Ltda.
Ente Jurisdicionada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/Departamento Nacional.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: Dr. Luca Rocha Furtado, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: SECEX/RJ.
Decisão:
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos
no artigo 213 do Regimento Interno/TCU;
8.2 - considerar, no mérito, improcedentes os argumentos sustentados na Representação, dadas as
seguintes razões: os Serviços Sociais Autônomos sujeitam-se a regulamentos próprios, não devendo
subordinação aos estritos termos da Lei n° 8.666/93 (Decisão n° 907/97-TCU-Plenário, Sessão Ordinária
de 11.12.97, DO de 26.12.97); e não houve, na situação examinada, a configuração de ofensa aos
princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade;
8.3 - comunicar à parte interessada o inteiro teor da presente Decisão, bem como do Relatório e do
Voto que a fundamentam.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 -Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha (Relator).

•
HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO III DA ATA N° 47, DE 25-11-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)

genk vt- c9
do
Sactetada

4::"

PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDNÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 823 a
825, 827 e 828, adotadas nos processos n's 011.564/92-0, 008.300/95-0 (com os apensos ri% 250.612/968 e 250.904/95-0), 000.555/98-3, 009.568/97-2 e 013.104/97-7, respectivamente, relatados na Sessão
Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo Único do artgio 66 do Regimento
Interno).
.
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC- 011.564/92-0
Natureza: Denúncia
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa - BA
Interessados: identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei ° 8.443/92,
c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução TCU n° 77/96).

•

Ementa: denúncia noticiando possíveis irregularidades na aplicação
de recursos transferidos mediante convênios celebrados com os
extintos MHU, EBTU e SEAC, nos exercícios de 1987 e 1988.
Denúncia, conhecida na Sessão Plenária Sigilosa de 07.05.92,
considerada procedente, em parte. Determinação à C1SET/MARE.
Encaminhamento de cópia da Decisão aos denunciantes,
acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam.
Cancelamento da chancela de sigiloso e arquivamento dos autos.

Cuidam os autos de denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas pelo ex-Prefeito de
Bom Jesus da Lapa — BA, Sr. Hildebrando de Oliveira Magalhães, durante sua gestão, no período de 1985
a 1988, na aplicação de recursos federais transferidos mediante convênios celebrados com os extintos
Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente - MHU (Convênios TN 810/87, 156/88 e 254/88 ) ,
Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos - EBTU (Convênio 102/87) e a Secretaria Especial de Ação
Comunitária — SEAC (Convênio 3659/88).
O Plenário, na Sessão Sigilosa de 07.05.92, adotou a Decisão n° 098/92 (Ata n°- 16/92), nos
2.
seguintes termos:
"8.1— receber a presente denúncia por preencher os requisitos do art. 40 da Resolução n° 206/80;
e
8.2 — recomendar à Inspetoria-Regional de Controle Externo no Estado da Bahia que solicite das
respectivas Secretarias de Controle Interno informações sobre os referidos convênios, suas respectivas
prestações de contas e as manifestações sobre as mesmas, instruindo a seguir os autos e propondo as
medidas que entender necessárias."
Em cumprimento à Decisão, a SECEX-BA promoveu várias diligências saneadoras,
obtendo, em 20.05.94, as seguintes informações:
Quanto aos Convênios n's 810/87, 156/88 e 254/88 — ex-MHU, foram instaurados
processos de tomada de contas especial, os quais tramitavam na SECEX com os seguintes n's,
respectivamente: TCs 279.043/94-5, 279.033/94-0 e 279.029/94-2.
Com relação aos Convênios SEAC 3659/88 e EBTU 102/87, ainda permaneciam
pendentes de recolhimento a correção monetária e juros, incidentes sobre o montante não comprovado e
devolvido, e falhas na prestação de contas, respectivamente.
Dado o tempo decorrido desde a Decisão n° 098/92-Plen., e de acordo com a proposta da
Unidade Técnica, determinei que se fixasse prazo • para que as Secretarias de Controle Interno do
Ministério do Bem Estar Social e dos Transportes informassem ao Tribunal sobre as efetivas providências
adotadas para definição da situação dos recursos dos Convênios n's SEAC 3659/88 e EBTU 102/87,
instaurando, se fosse o caso, as respectivas tomadas de contas especiais.
Promovidas as diligências devidas, a Unidade Técnica, após examinar os esclarecimentos e
documentos remetidos, concluiu que os elementos encaminhados demonstraram "a regular aplicação dos
recursos transferidos pela extinta EBTU". Restou pendente de definição somente a situação do Convênio
n° 3659/88, o que ensejou diligência à CISET/MARE, Órgão responsável pelo exame de convênios
firmados pelo extinto MBES, solicitando informações acerca da instaura ão de tomada de contas especial

— -L D U —

e

4PN-P-

te m

fenir •r- cg.
(-5611
do Plookle
Sectetatia

Tribunal de Contas da União

•

dos valores correspondentes aos acréscimos legais que deixaram de ser recolhidos pela Prefeitura, por
ocasião da devolução dos recursos não aplicados.
Examinados os elementos encaminhados pela CISET/MARE, a SECEX-BA teceu os
seguintes comentários: "Quanto ao Convênio 3659/88-SEAC, celebrado em 1988, no valor de NCz$
1.500,00, conforme a Ordem Bancária 880B00776 (fl.144), o responsável recebeu os recursos em
18/11/88 e de acordo com o Controle Interno do MAS (fl.19), do documento enviado pelo MBES (fl.109)
e da declaração do MARE de que o Banco do Brasil confirmou o crédito na conta corrente da Secretaria
de Ação Comunitária (fl.143), houve o depósito de NCz$ 1.500,00, em 30.08.89, na conta corrente da
SEAC, ou seja, após quase um ano, o responsável devolveu o valor nominal do convênio sem os juros ou
a correção monetária pertinentes. Foi informado (fl.143) que a Prefeitura de Bom Jesus da Lapa foi
diligenciada para ressarcir, no prazo de 15 dias a partir do recebimento do oficio, a diferença dos recursos
devolvidos a menor."(fls.145/6).
Desse modo, a Unidade Técnica propõe que seja conhecida e encerrada a presente
denúncia, comunicando-se ao denunciante a decisão que vier a ser adotada; e o arquivamento do
processo.
Presentes os autos em meu Gabinete, deu entrada no Tribunal expedientes da
CISET/MARE, datados de 16.12.97 e 27.01.98, com anexos ( fls.147/52), dando conta de que a Prefeitura
não efetivou o ressarcimento dos acréscimos legais devidos e que está sendo providenciada a instauração
da tomada de contas especial, no valor de R$ 3.360,76, correspondente a 3.689,9028 UFIRs.
É o relatório.
— VOTO
De acordo com informações constantes dos autos, os recursos transferidos por força de
convênios à Prefeitura de Bom Jesus da Lapa, no exercício de 1988, destinavam-se a construção de
moradias de baixo custo e recuperação de habitações; implantação de rede coletora de esgoto sanitário e
rede de galerias pluviais; investimentos em transportes urbanos; e construção de canal.
As Tomadas de Contas Especiais relativas aos Convênios firmados com o extinto
Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente — MHU (TC n° 279.033/94, TC n° 279.029/94-2 e
TC n° 279.043/94-5) foram julgadas irregulares pelo Tribunal, tendo o responsável sido condenado ao
pagamento do débito apurado. Tendo em vista que o responsável não liquidou o débito, os autos foram
encerrados e constituídos os respectivos processos de cobrança executiva.
Conforme resta esclarecido no relatório que precede este voto, foram confirmadas
irregularidades na aplicação de recursos relativos a quatro dos cinco convênios constantes da denúncia,
razão pela qual a presente denúncia deve ser considerada procedente, em parte.
Considerando que a CISET/MARE está providenciando a instauração da tomada de contas
especial , objetivando obter o ressarcimento dos valores correspondentes à correção monetária e juros
incidentes sobre os recursos devolvidos à extinta Secretaria Especial de Ação Comunitária, em 30.08.89,
pela Prefeitura de Bom Jesus da Lapa — BA, entendo que se deve fixar prazo para que seja encaminhada a
respectiva TCE ao Tribunal.
Ante o exposto, e com as vênias por divergir em parte da Unidade Técnica, 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 25
novembro de 1998.

•

MAR P AD1NI GHISI
Mim o-Relator
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DECISÃO N° 823 /98-TCU - Plenário
Processo TC n° 011.564/92-0
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessados: identidade preservada ( art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96)
Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa - BA
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-BA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. considerar procedente, em parte, a presente denúncia;
8.2. determinar à CISET/MARE que remeta a este Tribunal, no prazo de trinta dias, a contar da
ciência, se ainda não o fez, a Tomada de Contas Especial referente ao Convênio SEAC n° 3659/88,
firmado entre o extinto MHU e a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa - BA , objetivando obter o
ressarcimento dos valores relativos à correção monetária e juros decorrentes da devolução dos recursos à
SEAC em 30.08.89, sem os acréscimos legais;
8.3. encaminhar cópia aos denunciantes da presente Decisão, bem como do Relatório e do Voto que
a fundamentam.
8.4. cancelar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.5. arquivar o presente processo.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 -Extraordinária de Caráter Reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Mace Lincoln Magalhães da
Rocha.

,D
HOMERO SANTOS
Presidente

•
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GRUPO - CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-008.300/95-0 (SIGILOSO)
Apensos: TC 250.612/96-8 e
TC 250.904/95-0
Natureza: Denúncia
Unidade: Prefeitura Municipal de Ibititá / BA
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92, c/c o art.
35, § 4 °, inciso II da Resolução n° 77/96)
Ementa: Denúncia relativa a dois convênios firmados entre a Prefeitura
Municipal de Ibititá/BA e o extinto Ministério do Bem-Estar Social.
Irregularidades nas prestações de contas dos convênios. Tomadas de contas
especiais instauradas. Citação do responsável em ambos os processos.
Determinação de anexação das duas tomadas de contas especiais ao presente
processo e de realização de trabalhos de inspeção. Procedência da denúncia.
Desanexação das tomadas de contas especiais para rejeição das alegações de
defesa apresentadas em ambos os processos. Retirada da chancela de sigilo.
Ciência ao interessado. Juntada deste processo, em original e por cópia aos
processos TC-250.904/95-0 e TC-250.612/96-8, respectivamente.

Trata-se de denúncia formulada contra o Sr. Carlos Cardoso Mendonça, Prefeito Municipal de
Ibititá/BA, relativa a convênios firmados entre a Prefeitura Municipal de Ibititá/BA e o extinto Ministério do
Bem-Estar Social, com o intuito de implantar sistema de abastecimento de água no povoado de Recife do Lino
e ampliar o sistema de abastecimento de água do povoado de Lagoa da Pedra (Convênio n° 218/SS/93), e
construir unidades sanitárias na área rural do Município de Ibititá/BA (Convênio n° 219/SS/93) (fls. 02/04).
•

Alega o denunciante que, de acordo com os extratos dos convênios publicados no Diário Oficial da
1.1
União, foram repassados àquela Prefeitura o total de CR$ 5.025 000,00 (cinco milhões e vinte e cinco mil
cruzeiros reais) para a realização das obras, contudo tais obras não foram sequer iniciadas, restando apenas
compromisso da empresa PROENGECON — Projetos de Engenharia Civil e Sanitária, Consultorias e
Construções Ltda, de executar obra de construção de reservatório no povoado de Recife do Lino, como
contrapartida de um eventual adiantamento
Com o intuito de-Comprovar a consistência de sua denúncia, o interessado acrescenta as seguintes
12
informações
a matéria, objeto da presente denúncia, foi alvo de cobertura pela imprensa, dando conta dos vultosos
recursos, quase R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), repassados pela União e que jamais chegaram à
população de Ibititá;
o Sr. Carlos Cardoso Mendonça foi acusado de desvio de verbas, nepotismo e outras irregularidades, que
resultaram na rejeição de suas contas pelo Tribunal de Contas do Município - TCM, com base no parecer
prévio n° 02/94, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 04.08.94;
Min_IS \445 \\Min-is_448\plenario\008300-Den.doc
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dentre as irregularidades acima citadas, encontra-se a abertura de crédito suplementar em valores
superiores aos recursos então existentes no tesouro municipal, sendo que um desses decretos fraudulentos,
assegurando a existência de recursos necessários à contrapartida da Prefeitura, viabilizou a assinatura dos
convênios em tela,
ciente de sua rejeição pelo TCM, a Câmara de Vereadores de Ibititá aprovou as contas do município,
referentes ao exercício de 1993, em confusa sessão, onde pelo menos um dos vereadores teria tido o seu voto
"comprado", como comprova matéria jornalística e cópia do cheque utilizado na negociação.
1.3

O denunciante anexa os seguintes elementos comprobatórios:

a) cópia de carta consulta da Prefeitura Municipal de Ibititá / BA, enviada ao extinto Ministério do Bem-Estar
Social, acompanhada de plano de trabalho das obras a serem executadas por meio dos convênios em exame
(fls. 05/08);
cópias dos extratos dos convênios, publicados no Diário Oficial da União (fls. 09);
cópia de declaração da empresa PROENGECON — Projetos de Engenharia Civil e Sanitária, Consultorias
Construções Ltda, na qual se compromete a executar os serviços de mão-de-obra para a execução de um
reservatório no Povoado de Recife do Lino (fls. 10);
cópias de matérias jornalísticas acerca do objeto da presente denúncia (fls. 11/12);
cópias de matéria jornalística acerca de outras irregularidades praticadas no âmbito da Prefeitura Municipal
de Ibititá / BA (fls. 13/14);
cópia do Parecer Prévio — TCM n° 029/94, por meio do qual o Tribunal de Contas do Município se
manifestou pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Ibititá / BA, relativas ao exercício de 1993 (fls
15),
cópia de declaração do então prefeito de Ibititá / BA, na qual assegura ao Ministério do Bem-Estar Social
a existência dos recursos financeiros necessários à contrapartida daquela prefeitura (fls. 16);
cópia da Ata da Sessão da Câmara dos Vereadores de Ibititá / BA, de 08.11 94, em que foram aprovadas
as contas da Prefeitura Municipal de Ibititá / BA, relativas ao exercício de 1993 (fls. 17/35),
cópia de matéria jornalística relativa ao pagamento de propina a membro da Câmara dos Vereadores de
Ibititá / BA, acompanhada de cópia do cheque supostamente utilizado na negociação (fls. 36/37)
Concluindo o denunciante requer que seja instaurada investigação para apurar a prática de ato de
1.4
improbidade administrativa, por parte do Sr. Prefeito Municipal de Ibititá/BA, Sr. Carlos Cardoso Mendonça,
no uso de recursos repassados pela União, e que se determine ao Ministério Público da União que promova
seqüestro de seus bens, nos termos da lei.
2.

•

Nos termos propostos pela SECEX/BA às fls. 48/49, foi enviado ao Inventariante do Ministério do
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Bem-Estar Social, Oficio de Diligência no qual são solicitadas informações quanto às prestações de contas dos
Convênios nos 218/SS/93 e 219/SS/93, ambos celebrados entre o Ministério do Bem-Estar Social e a
Prefeitura Municipal de Ibititá/BA, em 23.08.95 (fls. 50/51)
Por meio do Oficio/Gabinvent/ex-MBES/n° 526/95, o inventariante do Ministério do Bem-Estar
2.1
Social, Sr. Gilberto Leonel de Almeida Velloso, informa que, no tocante ao Convênio n° 218/SS/93, a
prestação de contas não foi satisfatória, verificando-se a falta de algumas peças, tendo sido solicitada a
documentação complementar.
Quanto ao Convênio n° 219/SS/93, informa que foi instaurada tomada de contas especial, já
2.2
encaminhada ao Tribunal (fls. 52/56).
•

Posteriormente, em atendimento ao Oficio de Diligência/SECEX-BA n° 682/97, o Secretário de
2.3
Controle Interno no MARE informa, no tocante ao Convênio n° 218/SS/93, que as contas concernentes não
foram aprovadas, tendo sido instaurada a competente tomada de contas especial (fls. 66/69)
Diante da constatação de que as contas relativas aos Convênios n° s 218/SS/93 e 219/SS/93 não
2.4
foram aprovadas, tendo sido instauradas as competentes tomadas de contas especiais e encaminhadas ao
Tribunal, tramitando sob os números TC 250.612/96-8 e TC 250.904/95-0 respectivamente, a SECEX/BA
manifestou-se pelo encerramento dos presentes autos, dando-se ciência ao interessado da decisão que viesse
a ser proferida (fls. 71).
Em seu Despacho de fls. 72, o ilustre Ministro Iram Saraiva observa, com relação às duas tomadas
2.5
de contas especiais, que, uma vez citado, o responsável apresentou diversos documentos a título de prestação
de contas, sendo que, nos autos do TC 250.904/95-0, os pareceres emitidos convergiam para a aprovação das
contas, com ressalva, ao passo que, nos autos do TC 250.612/96-8, a SECEXJBA entendeu que a
documentação apresentada não era suficiente para comprovar a regular aplicação dos recursos, enquanto a
Procuradoria manifestou-se pela regularidade das contas, com ressalva.
Considerando os indícios de fraude e as impropriedades nas prestações de contas apresentadas pelo
2.6
ex-Prefeito, e à vista do fato de que nos autos das tomadas de contas especiais não há menção à presente
denúncia, desconsiderando, portanto, importantes elementos para o exame daquelas contas, o Ministro Iram
Saraiva determinou ajuntada dos TC 250.904/95-0 e TC 250.612/96-8 ao presente processo, e autorizou a
SECEX/BA a adotar as providências necessárias ao completo esclarecimento das questões de competência
do Tribunal, relatadas na presente denúncia, bem como das decorrentes de minuciosa análise da matéria (fls
72/73)
Em cumprimento ao citado despacho, a Unidade Técnica constituiu equipe de auditoria para
2.7
proceder aos trabalhos de acordo com planejamento prévio, que estabelecia para a fase de execução, visita aos
locais onde as obras conveniadas deveriam ser executadas (fls. 97/102).
Antes de destacarmos o resultado dos trabalhos empreendidos pela citada equipe de auditoria,
2.8
cumpre relatarmos sucintamente os processos apensados por força do despacho retromencionado, o TC
250.904/95-0 e o TC 250.612/96-8.

•
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3

Processo anexado: TC 250.612/96-8

Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não aprovação das contas relativas ao
3.1
Convênio n° 218/SS/93, firmado entre a Prefeitura Municipal de Ibititá/BA e o extinto Ministério do BemEstar Social, no valor de CR$ 2.970.000,00 (dois milhões novecentos e setenta mil cruzeiros reais), sendo de
CR$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil cruzeiros reais) a contrapartida da citada prefeitura, com o intuito
de implantar sistema de abastecimento de água no povoado de Recife do Lino e ampliar o sistema de
abastecimento de água do povoado de Lagoa da Pedra.
Devidamente citado, o responsável, Sr. Carlos Cardoso Mendonça, encaminhou expediente no qual
3.2
alega ter executado as obras e, a título de comprovação, anexa fotos das supostas obras realizadas, bem como
declarações de dois moradores do município nas quais asseguram a realização das obras conveniadas (fls
172/179 do TC 250 612/96-8)
A Unidade Técnica observa que a não aprovação das contas, por parte do orgão convenente, deveu3.3
se à falta de documentação complementar, requerida junto ao responsável por meio do Oficio n°
21/98/CODAN 1/CGCON, visando à emissão de parecer conclusivo, e que os elementos enviados pelo Sr
Carlos Cardoso Mendonça não dizem respeito à citada documentação.
Feita a análise das fotos e declarações, enviadas a título de alegações de defesa, concluiu pela sua
3.4
improcedência e propôs a rejeição da defesa apresentada pelo responsável, com a fixação de novo e
improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, para o recolhimento do débito apurado, na
forma da lei (fls. 152/156 e 180 do TC 250.612/96-8).
A Procuradoria, em audiência regimental, argumenta que o oficio citatório expedido pela Unidade
3.5
Técnica não indicou os motivos que levaram a não aprovação das contas, tornando incerto se o responsável
deles tenha tomado conhecimento, mesmo considerando o expediente enviado pelo convenente, vez que não
há comprovação de que a assinatura aposta ao AR seja, de fato, do responsável (v. fls. 154 do TC 250.612/968).
caracteriza, tão
Segundo o Ministério Público, a ausência da documentação complementar"
3.6
somente, irregularidade de natureza formal, inexistindo, nos autos, qualquer indício de locupletamento ou
malversação dos recursos recebidos".
Diante dessas considerações, manifesta-se pela regularidade, com ressalva, das presentes contas,
3.7
dando-se quitação ao Sr. Carlos Cardoso Mendonça (fls. 181).
4

Processo anexado: TC 250.904/95-0

Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas relativas ao
4.1
Convênio n° 219/SS/93, firmado entre a Prefeitura Municipal de Ibititá/BA e o extinto Ministério do BemEstar Social, no valor de CR$ 2.557.500,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e sete mil e quinhentos
cruzeiros reais), sendo de CR$ 232.500,00 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos cruzeiros reais ) a
contrapartida da citada prefeitura, visando a construção de unidades sanitárias na área rural do Município de
Ibititá/BA.

•
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Devidamente citado, o responsável solicitou vista dos autos em 11.12.95, posteriormente, em
4.2
14.12.95, o Secretário de Controle Interno no ex-MBES encaminhou ao Tribunal documentação referente à
prestação de contas do convênio em tela (fls. 120/125 e 131/144 do TC 250.904/95-0).
Nos termos dos pareceres convergentes da Unidade Técnica e do Ministério Público constante dos
4.3
autos, foi enviado à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Administração e Reforma do Estado —
MARE, o Oficio de Diligência/SECEX-BA n° 603/97, anexo ao processo em tela, solicitando daquele órgão
de controle, a emissão de pareceres conclusivos acerca da documentação enviada a título de prestação de
contas (fls. 145/149 do TC 250 904/95-0).
Por meio do Oficio n° 602/97-COAUD/CISET/MARE, o processo foi novamente encaminhado ao
4.4
Tribunal nos termos da lei, com a manifestação daquele órgão, por meio do Certificado de Auditoria n°
235/97, pela regularidade, com ressalva, das contas (fls. 154/168 do TC 250.904/95-0)
Diante dos novos elementos, a SECEX/BA, julgando que houve apenas falha decorrente da
4.5
intempestividade na apresentação das contas, propõe, em pareceres uniformes, o julgamento pela regularidade,
com ressalva, das referidas contas (fls. 169/169v do TC 250.904/95-0).
A douta Procuradoria manifesta a sua anuência à proposta da Unidade Técnica, observando, no
4.6
entanto, que a intempestividade na apresentação das contas não ficou plenamente caracterizada, visto que foi
o próprio Controle Interno que as encaminhou ao Tribunal. Entende aquele parquet que a ressalva deve ser
aquela mencionada na Informação n° 310/97-CODIL/CGCON às fls. 154/155 daqueles autos, concernente
à falta de registro no Balancete Financeiro, do valor referente a despesa, conforme Relação de Pagamentos
(fls. 170 do TC 250.904/95-0).
Diante dessas propostas, constantes das duas tomadas de contas especiais, adveio, como vimos, a
5
determinação de se juntá-las à presente denúncia, para que fossem reexaminadas em conjunto e em confronto,
bem como a determinação de se atribuir à SECEX/BA, a função de realizar os trabalhos eventualmente
necessários ao esclarecimento de questões de competência do Tribunal.
Como relatamos anteriormente, a SECEX/BA realizou os trabalhos, sendo decorrente Relatório de
5.1
Inspeção, anexado à presente denúncia às fls. 74/96 e às tomadas de contas especiais anexadas, TC
250.612/96-8, às fls. 182/204, e TC 250.904/95-0, às fls. 171/193.
Os trabalhos empreendidos pela SECEX/BA incluíram visitas aos locais das obras conveniadas,
6
registradas em fotos constantes dos autos, à Prefeitura Municipal de Ibititá/BA, com a requisição de novos
elementos, e a tomada de depoimentos dos habitantes do município, inclusive sob a forma de declarações,
sendo que o decorrente Relatório de Inspeção possibilitou as conclusões constantes da instrução de fls.
146/149, das quais transcrevo trechos, desconsiderando a numeração original:
"O objetivo de esclarecer os processos em questão não foi possível de ser concluído pela falta de
6.1
documentação. Possivelmente essa documentação não existe ou nunca existiu e a documentação apresentada
como prestação de contas foram fraudadas.
6.2

Apesar de terem sido solicitados do Prefeito atual, os extratos bancários das contas dos convênios
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(f7s. 103/104) não foram disponibilizados ou enviados.
A Lei Municipal n° 08/93, citada pelo ex-Prefeito na declaração onde afirmava que os recursos
6.3
das contrapartidas (Convênio n° 218/93-CR$ 270.000,00 e Convênio n° 219/93 -CR$ 232.500,00) estavam
assegurados (fls. 44 e 37 dos TC 250.612/95-0 e TC 250.904/95-0, respectivamente) não existe, segundo
informações obtidas na Prefeitura e a declaração do atual Prefeito às fls. 139/140. Realmente não faria
sentido a Lei n° 237, de 05/02/93, apresentada às f7s. 105, ter numeração maior do que aquela que teria sido
publicada posteriormente.
Quanto ao Convênio/MBES n° 218/93 (TC 250.612/96-8) a obra não foi executada, nem ao menos
6.4
em parte. O que existe hoje é proveniente de outros recursos não federais. Em Lagoa da Pedra existe o
reservatório colocado na gestão do atual Prefeito. Em Lucas, a água utilizada é encanada e vem do Povoado
de Brejeiros, que por sua vez recebe a água da barragem do Miroró. Em Recife do Lino há o reservatório
colocado na gestão do ex-Prefeito (foto 6, à.s fls. 91), mas distinta da proposta e posteriormente à vigência
do convênio.
Com referência ao Convênio/MBES n° 219/93 (TC 250.904/95-0), ao ser confrontada a
6.5
documentação existente com o que foi verificado in loco conclui-se que nenhuma unidade sanitária foi
construída, existindo apenas a aquisição e distribuição de conjuntos de louças, caixas de descargas, tubos
para esgoto de 100mm e tubos para esgoto de 40mm.
Destarte, o objeto do convênio foi parcialmente atingido e, consequentemente, os recursos
6.6
repassados devem ser ressarcidos pelo responsável. Conforme entendimento consubstanciado na SúmulaTCU no 128, entendo que, do total transferido em 03/09/93-CR$ 2.325.000,00- deva ser abatido do débito
principal por ocasião de seu recolhimento o valor de CR$ 3.876.300,00 (conforme Tabela 1 acima),
efetivamente utilizado em 05/01/94 na compra de itens que fariam parte da construção dos sanitários
(conjunto de louça, caixa de descarga e tubos de esgoto)".

•

7.

Diante dessas conclusões, a SECEX/BA propõe, em síntese, que:

se conheça da denúncia, para, no mérito, julgá-la procedente, determinando, em seguida, o
cancelamento do sigilo aposto aos autos,
seja desanexado o TC 250.904/95-0 da presente denúncia, para no mérito, rejeitar as alegações
de defesa do responsável e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para
que o Sr. Carlos Cardoso Mendonça comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres da União da
importância de CR$ 2.325.000,00 (dois milhões trezentos e vinte e cinco mil cruzeiros reais), atualizada e
corrigida na forma da lei, a partir de 03/09/93, abatendo-se na ocasião a quantia de CR$ 3.876.300,00 ( três
milhões e oitocentos e setenta e seis mil e trezentos cruzeiros reais) aplicados em 05/01/94.
seja desanexado o TC 250.612/96-8 da presente denúncia, para no mérito, rejeitar as alegações
de defesa do responsável e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para
que o Sr. Carlos Cardoso Mendonça comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres da União da
importância de CR$ 2.700.000,00 (dois milhões setecentos mil cruzeiros reais), atualizada e corrigida na forma
da lei, a partir de 03/09/93.

•
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d) dar ciência ao interessado
O Ministério Público, considerando os novos elementos obtidos nos trabalhos de inspeção,
8.
especialmente no que diz respeito aos Convênios/MBES n° s 218/93 e 219/93, notadamente as considerações
do respectivo relatório e o parecer instrutório de fls. 146/149, entendeu insubsistente os pareceres anteriores
daquele parquet, colacionados nos apensos processos de tomadas de contas especiais, às fls. 181 do TC
250.612/96-8 e às fls. 170 do TC 250.904/95-0.
A Procuradoria conclui seu Parecer de fls. 151, manifestando-se de acordo com a proposta alvitrada
8.1
pela Unidade Técnica.
É o Relatório
VOTO

Cumpre, de imediato, ressaltar que a presente denúncia atende aos pressupostos de admissibilidade
prescritos no art. 213 do Regimento Interno/TCU, apta, portanto, a que o Tribunal dela conheça.
Quanto ao mérito, os novos elementos trazidos aos autos em decorrência dos trabalhos de inspeção
2
conduzidos pela zelosa SECEX/BA confirmaram as suspeitas, motivadoras desses trabalhos complementares,
de irregularidades na execução e prestação de contas dos convênios firmados entre a Prefeitura Municipal de
Ibititá/BA e o extinto Ministério do Bem-Estar Social, Convênio n° 218/SS/93 e Convênio n° 219/SS/93, de
modo que já se pode concluir pela procedência da presente denúncia.

740

No tocante aos processos anexados, diante das conclusões da Unidade Técnica de que houve
3.
inexecução total da obra relativa ao Convênio n° 218/SS/93 e de que houve execução apenas parcial do objeto
do Convênio n° 219/SS/93, cumpre rejeitar, nos termos da lei, as alegações de defesa apresentadas nos autos
da Tomada de Contas Especial —TC 250.612/96-8 e da Tomada de Contas Especial —TC 250.904/95-0
respectivamente.
Ante o exposto, acolho os pareceres da Unidade Técnica e da douta Procuradoria emitidos após a
realização dos trabalhos de inspeção, acrescentando, por oportuno, às propostas apresentadas, a da juntada
deste processo, em original e por cópia aos processos TC-250.904/95-0 e TC-250 612/96-8, respectivamente,
e voto por que o Tribunal adote a decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em25 de novembro de

SARAIV
nistro-Relato

•
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Proc. TC-008.300/95-0 (Sigiloso)
Apensos: TC-250.904/95-0
TC-250.612/96-8
Denúncia
PARECER
Cuidam os autos de denúncia formulada contra o Sr. Carlos Cardoso Mendonça, ex-Prefeito
do município de Ibititá/BA, em virtude de irregularidades que teriam ocorrido na execução dos convênios
n° 218 e 219/93, celebrados com o então Ministério do Bem-Estar Social.
Visando à elucidação das irregularidades denunciadas, a SECEX/BA promoveu inspeção na
Prefeitura Municipal, do que resultou o relatório de fls. 74 a 140, onde ficou evidenciada a procedência da
denúncia.

Considerando os novos elementos obtidos nos trabalhos de inspeção, especialmente no que
diz respeito aos convênios acima mencionados, e tendo em vista as pertinentes considerações contidas no
respectivo relatório e no parecer instrutório de fls.146 a 149, entendemos insubsistentes os pareceres
anteriores deste Ministério Público colacionados nos apensos processos de Tomadas de Contas Especiais
a fls. 181 do TC-250.612/96-8 e fls. 170 do TC-250.904/95-0.
Posto isso, em atenção à honrosa solicitação de audiência propiciada pelo Exmo. Sr. MinistroRelator Iram Saraiva, manifestamo-nos de acordo com as propostas de encaminhamento alvitradas pela
Unidade Técnica nos subitens 14.1 a 145.5 de fls. 148 e 149.
Ministério Público, em 8

de Julho de 1998.

Marinus Eduardo De ries Marsico
Procurador

•
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Processo n° TC-008.300/95-0
Apensos: TC 250.612/96-8 e TC 250.904/95-0
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4 °, inciso II da
Resolução n° 77/96)
Unidade: Prefeitura Municipal de Ibititá/BA
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo de Vries Marsico
Unidade Técnica: SECEX/BA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213
do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2 desanexar o TC 250.904/95-0, para, no mérito, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo
Sr. Carlos Cardoso Mendonça e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação,
para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres da União da importância de
CR$ 2.325.000,00 (dois milhões trezentos e vinte e cinco mil cruzeiros reais), atualizada e corrigida na forma
da lei, a partir de 03/09/93, abatendo-se na ocasião a quantia de CR$ 3.876.300,00 ( três milhões e oitocentos
e setenta e seis mil e trezentos cruzeiros reais) aplicados em 05/01/94;
8.3 desanexar o TC 250.612/96-8, para, no mérito, rejeitar as alegações de defesa do Sr. Carlos Cardoso
Mendonça e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o
responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres da União da importância de CR$
2.700.000,00 (dois milhões setecentos mil cruzeiros reais), atualizada e corrigida na forma da lei, a partir de
03/09/93.
8.4 retirar a chancela de sigilo aposta nos autos;
8.5 dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado; e
8.6 juntar o presente processo, em original e por cópia aos processos TC-250.904/95-0 e TC250.612/96-8, para exame em conjunto.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 - Extraordinária de Caráter Reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto,
Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

,
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Presidente
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC-000.555/98-3 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal — 12'
Superintendência Regional - ES
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei nO
8.443/92 c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução n° 77/96TCU)
Ementa: Denúncia sobre possíveis irregularidades verificadas
na área de pessoal da 12 Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal — SR-PRF-ES.
Inspeção realizada pela SecedES para esclarecer os fatos.
Conhecimento. Improcedência. Cancelamento da chancela de
sigiloso aposta aos autos. Arquivamento. Ciência aos
interessados.
Trata-se de denúncia dirigida a este Tribunal relatando possíveis irregularidades
verificadas na área de pessoal da 12' Superintendência Regional do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal — SR-PRF-ES, tais como: não pagamento de vantagens quando de remoção ex-officio de servidor,
remoções motivadas por questões político-sindicais, infrações ao código de ética do servidor público
federal. Por Despacho de 29/1/1998, autorizei a Secex/ES a adotar as medidas cabíveis para elucidar a
matéria, inclusive realizando, caso necessário, inspeção in loco. A seguir, transcrevo a manifestação
uniforme da unidade técnica, que bem sintetiza a situação encontrada no órgão em tela, quanto ao assunto
denunciado:
"Realizada a Inspeção junto à SR-PRF-ES, conforme Portarias SECEX-ES 31/98 e 39/98
(fls. 16 e 17) e de acordo com o Plano de Auditoria aprovado, incluindo o levantamento dos critérios
particulares de remoção adotados pelo Órgão, a verificação dos pagamentos de ajuda de custos e a
avaliação dos efeitos financeiros desses pagamentos no custeio do mesmo, em cumprimento ao
despacho exarado às fls. 12 pelo Exmo. Sr. Ministro-Relator Iram Saraiva, constatamos que:
não conta com critérios próprios de remoção, valendo-se,
a SR-PRF-ES
particularmente, dos definidos pela Lei n° 8.112/90, em seus artigos 36 e 53/57;
não houve conseqüências financeiras sobre os recursos de custeio do Órgão, em
decorrência de remoções, tendo em vista que não foram efetuados pagamentos de ajuda de custo no
triênio 1995/1997, por não ter ocorrido mudança de domicílio dos servidores removidos, salvo a uma
servidora transferida de Mato Grosso do Sul, conforme, inclusive, declaração do responsável pelo
setor às fls. 15;
o pagamento de ajuda de custo só é autorizado em caso de mudança de domicílio em
caráter permanente, respeitando-se o disposto no art. 53 da Lei n° 8.112/90, verbis: A ajuda de custo
destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a
ter exercício em nova sede, com mudança de domicilio em caráter permanente;
somente 3 servidores requereram, até o momento, ajuda de custo (Sebastião R Pombo —
processo 08667.000761/98, Valdeir Almeida — processo 08667.000536/98 e Wanderley Barbosa —
processos 08667.000536/98 e 08667.000659/97), negada por não ter ocorrido mudança de domicílio
em caráter permanente de nenhum deles. O regime de trabalho (12/36 horas, 24/72 horas, etc.)
facilita a compatibilização do exercício da atividade policial em diferentes lugares com a manutenção
min-is_443/c:Notos/000555
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do mesmo domicílio do servidor, embora, muitas vezes, com aumento de tempo e de gastos de
transporte residência/trabalho e vice-versa
Os denunciantes alegaram o descumprimento pela Superintendência do disposto nos arts.
51, inciso I, e 98 da Lei n° 8.112/90, verbis: Art. 51 Constituem indenizações ao servidor: 1 ajuda
de custo ... . Art. 98 Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário na
repartição, respeitada a duração semanal do trabalho.Entretanto, para o pagamento de ajuda de
custo, o art. 53 dessa Lei requer mudança de domicílio em caráter permanente do servidor
removido, hipótese em que a Superintendência entende justamente devida a ajuda de custo. Mesmo
àquele, não servidor da União, nomeado para cargo em comissão, de acordo com o art. 56 da Lei n°
8.112/90, é devida ajuda de custo sob as mesmas condições, ou seja, desde que haja mudança de
domicílio. No que concerne ao art. 98, supostamente tido pelos denunciantes como impeditivo da
remoção ex-officio, entendemos que o mesmo não trata desse assunto, em nada restringindo os atos de
remoção no interesse da administração.
Reforça nosso entendimento o disposto no art. 99, que também não condiciona a remoção
ex-qfficio de servidor estudante, verbis: Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da
administração é assegurada, .... , matrícula em instituição de ensino congênere, ...
Tratando-se de atos da competência discricionária do administrador e não havendo
restrições de gastos ou ônus com ajuda de custo nem restrições legais ou regulamentares para os
denunciados atos administrativos de remoção, efetuados no âmbito da SR-PRF-ES no triênio
1995/1997, refoge, em nosso entendimento, à competência do Tribunal restringi-los.
Com relação à juntada destes autos às respectivas contas, ante o disciplinado pelo art. 194,
inciso I, do Regulamento Interno do TCU, entendemos que, neste caso, tal providência é dispensável,
à luz dos princípios de economia processual e racionalização administrativa, pois as contas a que se
referem os supracitados atos de remoção já foram julgadas (1995), ou se encontram em fase final de
tramitação nesta SECEX/ES (1996 e 1997), e não serão afetadas, no mérito, pelas questões suscitadas
no presente processo, em face da não comprovação das irregularidades denunciadas.
Ante o exposto, somos porque se submetam os autos à apreciação do Exmo. Sr. MinistroRelator Iram Saraiva, com fundamento nos arts. 1°, inciso XVI, 53 e 55, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92, c/c
o art. 19, I/"q", do Regimento Interno do TCU, propondo:
denúncia, haja vista terem sido preenchidos os requisitos de
6.1 conhecer da
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la
improcedente;
6.2 encaminhar cópia da Decisão que o Tribunal vier a adotar, bem como do Relatório e do
Voto que a fundamentarem, aos denunciantes;
6.3 cancelar a chancela de sigiloso aposta aos autos;
6.4 arquivar o presente processo."
É relatório.

min-is_443/civotos/000555
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VOTO
A denúncia ora apreciada merece ser conhecida, por preencher os pertinentes requisitos de
admissibilidade. No mérito, acolho os argumentos expendidos pela unidade técnica, uma vez que restou
comprovado, inclusive mediante inspeção In loco, que os denunciados atos de remoção praticados pela
SR-PRF-ES no triênio 1995/1997 estavam amparados pelas leis e regulamentos vigentes, bem como se
inseriam na competência discricionária do gestor daquela superintendência estadual.
Pelo exposto, acolho o parecer da Secex/ES e voto por que o Tribunal adote a decisão que
2
ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 25 de nov
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Processo n° TC 000.555/98-3 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4 0 , inciso II, da
Resolução n° 77/96-TCU)
Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal — 12 Superintendência Regional - ES
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: Secex/ES
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos e formalidades previstos nos arts.
212 e 213 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. dar ciência desta decisão, relatório e voto aos interessados;
8.3. cancelar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.4. arquivar o processo.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 — Extraordinária de Caráter Reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto,
Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente
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Grupo I - Classe VII - Plenário
-TC-009.568/97-2 (com 01 volume) - SIGILOSO
-Natureza: Denúncia.
-Unidades Jurisdicionadas: SENAI, SENAC, SENAT e SENAR.
-Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92 c/c o art.
35, § 4°, inciso II, da Resolução n° 77/96-TCU).
-Ementa: Denúncia. Serviços Sociais Autônomos. Administração Regional no
Estado de Minas Gerais. Imputação de inobservância a dispositivos legais que
conferem prioridade de atendimento ao adolescente. A lei especial do SEST e
a derrogação do art. 429 da C.L.T. Reorientação de conduta (SENAC/SENAI).
Desobrigação (SEST/SENAT). Atuação compatível (SENAR). Conhecimento.
Improcedência da denúncia. Retirada da chancela de sigiloso aposta aos autos.
Comunicação.
RELATÓRIO
Versam os autos sobre denúncia apresentada a esta Corte, alusiva a possível irregularidade no
âmbito das administrações regionais do SENAC, SENAI, SENAR e SENAT, no Estado de Minas Gerais,
consistente na inobservância, na aplicação de verba pública destinada ao ensino profissionalizante (contribuição
compulsória de caráter tributário), dos dispositivos legais que asseguram prioridade ao atendimento do
adolescente
Argumenta o signatário que os recursos em questão vêm sendo aplicados, preferencialmente, na
qualificação e requalificação de adultos, a despeito do estabelecido nos artigos 205 e 227 da Constituição
Federal e nos artigos 62, 63 e 69 da Lei n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfatiza, ainda,
que a referida Lei consigna a obrigatoriedade de se dar destinação privilegiada de recursos públicos às áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude (parágrafo único, art. 4° do mencionado Estatuto).
O autor da peça vestibular assinala, ainda, entre outros considerandos, que "em observância aos
preceitos hermenêuticos, os textos legais devem ser concordantes, sobretudo porque a norma ordinária deve
harmonizar-se com o texto da lei maior" .
O exame inicial da matéria, levado a termo no âmbito da C SECEX, propôs que o assunto fosse
conhecido como denúncia, conferindo-se à SECEXJMG a responsabilidade pela instrução, uma vez que as
unidades jurisdicionadas envolvidas são pertencentes à clientela da citada Regional (fls. 55 e 56).
Na condição de Relator do feito, à fl. 57, recepcionei os argumentos expendidos pela C SECEX,
solicitando, então, o concurso da SECEX/MG, para efeito de instrução.
Promovidas as diligências afins, foi exarada a instrução de fls. 154/157, da qual extraio o texto a
seguir transcrito:

"1 INTRODUÇÃO
Tratam os autos de denúncia referente a possível desvio de finalidade de verba pública
destinada ao Sistema de Ensino Prqfissionalizante composto pelas seguintes entidades: SENAR, SENA 7',
SENAC e SENAI. Após instrução inicial às fls. 58/60, onde foram verificados os requisitos de
admissibilidade previstos nos artigos 212 e 213 do Regimento Interno deste Tribunal, foi realizada
diligência à Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais - DRT/MG.
Da análise dos documentos apresentados pela DRT/MG, verificamos que esta entidade, em
parceria com outros órgãos, com destaque para o SENAC ou SENAI, implementou um plano de ação
-
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que vem obtendo resultados positivos e crescentes, à fl. 87, abrangendo, entre outros, os seguintes
aspectos:
atualização dos conteúdos dos currículos de aprendizagem e criação de novos cursos;
diminuição das jornadas de atividades de aprendizagem;
notificação de empresas que trabalhavam em desacordo com a legislação;
realização de fiscalizações preventivas e educativas;
aumento do número de vagas.
Tais procedimentos levaram-nos ao entendimento de que não há providência a se adotar
por parte deste Tribunal no que se refere ao SENAC ou ao SENAI, uma vez que a própria DRT/MG,
entidade responsável pelo setor que elaborou o relatório de fiscalização causador da presente denúncia,
deu continuidade ao trabalho iniciado no relatório, interagindo de maneira eficaz com os órgãos
citados, proporcionando um aprimoramento quantitativo e qualitativo no que se refere aos processos
de formação técnico profissional dos menores na faixa etária de 14 a 18 anos.
Entretanto, o SENAT e o SENAR não realizavam até a data do relatório presente (17 de
julho de 1997), às fls. 75/81, programas de aprendizagem profissional para menores, fator este que
motivou, com base nos arts. 10, § I° e 11 da Lei n°8.443/92 c/c o art. 240 do Regimento Interno deste
Tribunal, proposta de diligências junto ao SENAT e ao SENAR, com o objetivo de se obter informações
referentes aos programas de aprendizagem profissional para menores, desenvolvidos e/ou em
implantação nas citadas entidades.
- INFORMAÇÕES / ANÁLISES REFERENTES AO SEST/SENAT
As informações prestadas pelo SEST/SENAT estão presentes às fls. 96-103 e 105.
Em síntese, esclarecem que os objetivos legais daquelas entidades estão restritos aos
trabalhadores em transporte rodoviário e ao transportador autônomo, e que estatutariamente têm a
incumbência de criar e organizar Centros Assistenciais Profissionais Integrados dos Trabalhadores em
Transportes, cujo objetivo prioritário é atender o trabalhador em transporte rodoviário e o
transportador autônomo em ações de promoção social e desenvolvimento profissional.
Quanto ao menor aprendiz, a matéria estaria disciplinada pelo artigo 429 da CL T, que tem

*

o seguinte conteúdo:
'Os estabelecimentos industriais de qualquer natureza, inclusive de transportes, comunicações
e pesca, são obrigados a empregar e matricular nos cursos mantidos pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI):
a) um número de aprendizes equivalentes a 5% no mínimo e 15% no máximo dos operários
existentes em cada estabelecimento, e cujos ofícios demandem formação profissional'.
Entretanto, o inciso V do art. 90 da Lei n°8.706, de 14/09/93, que criou o SEST/SENAT
estipula que:
'Ficarão revogadas todas as disposições legais, regulamentares ou de órgãos internos do
SESI e do SENAI, relativas às empresas de transporte rodoviário ou à prestação de serviços aos
trabalhadores desta categoria, inclusive as que estabeleçam a participação de seus representantes nos
órgãos deliberativos daquelas entidades'.
Portanto, no entendimento do órgão, entendimento este com o qual concordamos, está
revogada a expressão 'inclusive de transporte' do artigo 429 da CLT, fato este que elimina a
obrigatoriedade constante no citado artigo, no que se refere ao percentual de menores aprendizes.
Da argumentação apresentada depreende-se que o SEST/SENAT po.ssui programas de
desenvolvimento profissional, os quais, entretanto são dirigidos ao público adulto, e não a menores,
devido, inclusive, às características das atividades desenvolvidas neste setor, conforme verifica-se à
fl. 100:

'motoristas - o CNT não permite a habilitação dos menores de 18 anos;
cobradores em 80% das cidades brasileiras o início das atividades do primeiro turno de
trabalho ocorre antes das 5 horas e as do segundo turno terminam após as 22 horas - vedado pelos arts.
7 0, XXXI da Constituição Federal e 404 da CLT o trabalho anterior e posterior aos horários citados;
2 . \\min-Imr_482\zarquivo\vot01998\00956897.doc
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- abastecimento de veículos - atividade perigosa, vedada pelo art. 7°, =II, da Constituição
Federal aos menores'.
Assim sendo, entendemos que, após os esclarecimentos presentes nos autos, inexistem
providências a se adotar por parte deste Tribunal, no que se refere ao SEST/SENAT, uma vez que a
legislação regulamentadora das atividades do órgão, Lei n°8.706, de 14/09/93, altera a vigência do
artigo 429 da CLT para o citado órgão.
III - INFORMAÇÕES / ANÁLISES REFERENTES AO SENAR.

•

A entidade informa que, das 44 ocupações do meio rural e 25 diferentes cursos na área de
promoção social disponibilizados pelo SENAR, 22 ocupações e 14 cursos são acessíveis para menores
de 14 a 18 anos, sendo os demais direcionados para adultos, na medida que envolvem operações ou
tarefas de risco.
Entre os treinamentos oferecidos aos menores com idade mínima de 14 anos, encontram-se as
seguintes:
trabalhador na minhocultura
trabalhador em florestamento
trabalhador na apicultura
trabalhador na avicultura de postura
trabalhador na bovinocultura de leite
trabalhador na hovinocultura de corte
trabalhador na equideocultura
trabalhador na fabricação caseira de farinha e polvilho
trabalhador na olericultura básica
trabalhador na operação de implementos a tração animal
trabalhador na transformação caseira de produtos derivados do leite
trabalhador na transformação caseira de produtos: frutos e legumes.
Da relação acima observa-se a oferta de ampla gama de cursos, proporcionando a
disseminação dos conhecimentos técnicos necessários ao aumento da produtividade rural, por meio de
técnicas de produção integrada, viabilizando aos jovens entre 14 e 18 anos condições de se tornarem
produtivos e auxiliarem no incremento da renda familiar.
Já no que se refere à área de promoção social, a entidade relaciona os seguintes treinamentos
disponíveis para menores com idade mínima de 14 anos:
saúde materno-infantil
medicina preventiva
prevenção de acidentes
primeiros socorros
argila - cerâmica
pintura em tecido
artesanato - bordado
artesanato em fibras (lã)
artesanato / corte e costura
artesanato em fibras (sisal)
artesanato em fibras (algodão)
artesanato em fibras (cipó, bambu, taboá, bananeira e palha de milho)
artesanato - tricô
artesanato - crochê
Da relação acima, também verifica-se a oferta de diversas opções de treinamento, não apenas
na área de saúde da comunidade rural, mas, também, no que se refere à viabilização de produção
artesanal, a qual pode se transformar em razoável fonte de renda, principalmente se compatibilizada
com a área comercial, seja por intermédio de cooperativas ou em parcerias com outras atividades do
setor de turismo rural, em especial no que se refere a hotéis fazenda, setor que vem obtendo um contínuo
3. \\min-1mr_482\z.arquivo\voto1998\0 0956897 .doc

-168-

moot
it.
• ó° Xneati
TC-009.568/97-2
Secte tea1a

elent

Tribunal de Contas da União

t

incremento de turistas, potenciais compradores.
O SENAR informa ainda os seguintes quantitativos, à fl. 113:
Capacitação profissional: 9,23% ou 1.275 alunos são menores com faixa etária entre 14 e 18 anos.
Promoção social: 14,21% ou 1.008 participantes são menores.
Allábetização: cerca de 16,0% ou 250 alunos são menores.
Área de cidadania e saúde: 38,0% ou 5.940 atendimentos neste ano.
Da análise dos documentos apresentados, e considerando-se ainda as particularidades do meio
rural, principalmente no que se refere às grandes distâncias entre as comunidades rurais; que seus
conteúdos não são complexos; que são em sua maioria práticos, não necessitando de recursos
pedagógicos avançados, parece-nos, s.m.j., perfeitamente aceitável que o treinamento de menores com
faixa etária entre 14 e 18 seja realizado em conjunto com adultos. Tal fato traz ainda como
conseqüência uma oportunidade de compartilhamento de experiências, que é altamente favorável aos
menores.
Considerando-se a ampla disponibilidade de cursos oferecidos pela Entidade, os quais podem ser
freqüentados, inclusive gratuitamente, por menores;
Considerando-se os percentuais de menores entre os alunos dos cursos desenvolvidos pelo SENAR,
acima transcritos;
E considerando-se, ainda, que os menores que trabalham no campo, com faixa etária entre 14
e 18 anos têm de conciliar ainda atividades escolares com atividades profissionais, auxiliando na
economia doméstica e que entre uma atividade e outra não raramente têm de se locomover por diversos
quilômetros, fatores estes que dificultam a freqüência a cursos não regulares;
Entendemos que o SENAR tem proporcionado oportunidades de aperfeiçoamento profissional em
quantidade adequada aos menores entre 14 e 18 anos, de acordo com à documentação apresentada nos
autos.
IV - CONCLUSÃO
No que se refere ao SENAI e ao SENAC, estas entidades, em parceria com a Delegacia Regional
do Trabalho DRT/MG, já efetuaram as medidas corretivas de modo a sanar as impropriedades
mencionadas no Relatório de Fiscalização presente à.s fls. 04/54.
No que se refere ao SENA T, manifestamos concordância com o entendimento presente nos autos,
à fl. 98, qual seja: a partir da vigência da Lei no 8.706, de 14/09/93, não há condições legais para se
exigir desta entidade programas de capacitação para menores.
Finalmente, quanto ao S'ENAR, a entidade tem proporcionado oportunidades de aperfeiçoamento
profissional em quantidade adequada aos menores entre 14 e 18 anos, não estando configurados nos
autos quaisquer prejuízos aos adolescentes no que se refere à formação profissional.
Ante o acima exposto, propomos:
conhecer da denúncia em pauta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art.
213 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, para considerá-la, quanto ao mérito,
improcedente;
0
levantar a chancela de SIGILOSO que recai sobre estes autos, nos termos do art. 212, § 1 c/c
o art. 215 caput e sÇ I° do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União;
comunicar ao denunciante, ao SENAI, ao SENAC, ao S'ENAR, ao SENAT e à Delegacia Regional
do Trabalho - DRT/MG - a decisão que vier a ser prolatada, bem como o relatório e o voto que a
fundamentarem."
VOTO

•
Os exames levados a termo no âmbito da SECEX/MG lograram apurar que as questões suscitadas
na peça vestibular mereceram o devido esclarecimento/encaminhamento, como o comprovam as diligências
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promovidas, afastando do assunto sub judice censuras que mereçam prosperar.
Há de se ressaltar, de inicio, que o Relatório produzido no âmbito da Delegacia Regional do
Trabalho - DRT/MG, utilizado como suporte para a dnúncia, não obteve o aval institucional, visto que deixou
de ser aprovado pela Coordenação de Assuntos Trabalhistas (então Coordenação de Fiscalização do Trabalho,
Segurança e Saúde do Trabalhador), ante a alegação de envolver assunto que teria extrapolado os limites da
fiscalização que lhe era afeta.
Consta dos autos, todavia, que o aludido documento, mesmo não sendo oficial, foi remetido à
Secretaria de Formação de Desenvolvimento Profissional do MTb, a título de subsidio.
No que toca à atuação dos Serviços Sociais Autônomos no Estado de Minas Gerais, mencionados
na peça acusatória, resultou apurado que:
4.1 - O SENAC e o SENAI vêm desenvolvendo, em parceria com a DRT/MG, um alentado plano
de ação, o qual tem conseguido, entre outros feitos, viabilizar o aumento de vagas para jovens nos cursos de
aprendizagem, favorecer a contratação de mais de dois mil e quinhentos adolescentes aprendizes e promover
a redução gradativa da jornada de aprendizagem industrial;
4.2 - o sistema SEST/SENAT está, a par de interpretação legal e especificidade do público-alvo,
desobrigado das exigências de que cuida a denúncia; e
4.3 - o SENAR indicou oferecer diversas opções de cursos e treinamentos aos jovens com idade
entre 14 e 18 anos.
Assim sendo, recepcionando os pronunciamentos anteriores, Voto por que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto ao descortino do Egrégio Colegiado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 25 de novembro 1998.

ÃES D
LINCO N M
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 827 /98-TCU-Plenário
Processo n°: TC- 009.568/97-2 — SIGILOSO (c/ 1 volume).
Classe de Assunto: VII — Denúncia relacionada a possível irregularidade no âmbito das administrações
regionais do SENAC, SENAI, SENAR e SENAT, no Estado de Minas Gerais, pertinente à inobservância, na
aplicação de recursos públicos, de disposições legais que asseguram prioridade ao atendimento do
adolescente.
Interessado: Identidade Preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução n° 77/96-TCU).
Unidades Jurisdicionadas: Administrações Regionais do SENAC, SENAI, SENAR e SENAT, no Estado
de Minas Gerais.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/MG.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da denúncia, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213
do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. retirar a chancela de sigiloso aposta aos autos; e
8.3. comunicar às partes interessadas (denunciante, SENAI, SENAC, SENAR, SENAT e DRT/MG),
os termos da presente decisão, assim como do Relatório e do Voto que a fundamentam.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 —Extraordinária de Caráter Reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha (Relator).
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GRUPO II— CLASSE VII— Plenário
TC-013.104/97-7 Sigiloso c/ 3 volumes e processo juntado (TC013.948/97-0)
Natureza: Representação
Responsáveis: Neudo Ribeiro Campos, Governador, e Sérgio Pillon
Guerra, Secretário de Saúde
Interessados: Senado Federal e Senador Romero Jucá
Entidade: Estado de Roraima
Ementa: Comunicação do Senador Romero Jucá, recebida como
Representação sobre eventuais irregularidades apontadas na execução
da política de saúde no Estado de Roraima, ilicitudes administrativas
que implicariam o desmantelamento da saúde no Estado e a
deterioração do patrimônio público. Realização de Inspeção na
Secretaria Estadual de Saúde. Desnecessidade da realização de
licitação para firmar o ajuste. Não é da competência do Tribunal de
Contas da União verificar a opção política dos Estados quanto à forma
de organizar seu sistema de saúde. Audiência prévia dos Srs. Neudo
Ribeiro Campos e Sérgio Pillon Guerra, a respeito da cessão de
servidores federais para entidade particular. Razões de justificativas
apresentadas demonstram que os servidores federais continuam
prestando serviços, ainda que indiretamente, ao Estado. Ausência de
irregularidades quanto à matéria de competência desta Corte de
Contas. Determinações e remessa de cópias. Retirada da chancela de
sigiloso dos presentes autos.

Trata o presente processo de comunicação do Senador Romero Jucá (fl. 1), bem como de
requerimento do Senado Federal (fls.1/2 do TC-013.948/97-0), para a "realização de inspeções e auditorias
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial sobre o Convênio n° 031/97-GER/SESAU,
COOPERPAI-MED, firmado entre o Governo do Estado de Roraima, através da Secretaria Estadual de
Saúde e a Cooperativa de Profissionais de Saúde de Nível Superior — COOPERPAI-MED."
A comunicação supra relatou eventuais irregularidades relativas ao Convênio acima citado, em
especial no que se refere a: a) ausência de licitação para contratação de cooperativa responsável pela área de
saúde; b) destinação de recursos federais do SUS para cooperativas, sem licitação; c) possibilidade de
deterioração e desmantelamento do setor público de saúde do Estado; d) cessão de servidores federais para
atuarem na referida cooperativa.
Por meio da Decisão n° 891/97 — Plenário (Ata n° 53/97), o Tribunal conheceu da solicitação do
Senado Federal e determinou a juntada do feito ao presente processo, para que fossem examinados em
conjunto, mediante a aposição da chancela de sigiloso aos autos.
Por meio do despacho de fl. 7, o então Relator do feito, Ministro Lincoln Magalhães da Rocha,
determinou a autuação da mencionada comunicação como denúncia, de caráter sigiloso, bem como autorizou
a realização de inspeção a cargo da SECEX/RR.
DTA/98
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Após instrução do processo, a Unidade Técnica realizou diligência ao Governo do Estado de
Roraima, no sentido de prestar esclarecimentos a respeito dos seguintes fatos: a) critério de escolha da
cooperativa; b) discriminação dos recursos repassados pelo SUS e descentralizados para a cooperativa; c)
cópia das prestações de contas apresentadas pela entidade; d) critérios de aplicação dos recursos do SUS; e)
cópia de todos os ajustes celebrados no âmbito do PAI/SAÚDE; f) cópia do ato de designação do Conselho
de Gestão do convênio; g) informação sobre a existência de servidores federais que prestam serviços à
Cooperativa.
O Governador do Estado, mediante Aviso n°45/97 (fls. 13/21), de 14.11.97, e documentos anexos
(fls. 22/107), respondeu à diligência efetuada. O Sr. Analista (instrução de fls. 108/114), após examinar as
peças encaminhadas pelo responsável, ressaltou que as "informações constantes dos autos não são suficientes
para dirimir todas as dúvidas levantadas pela presente denúncia."Propôs, por fim, com a anuência do Sr.
Diretor da ia Divisão Técnica e do Sr. Secretário de Controle Externo, a realização de inspeção junto ao
Governo do Estado de Roraima e ao Escritório de Representação do Ministério da Saúde naquele Estado.
Antes da realização da inspeção mencionada, foi diligenciado ao Sr. Secretário de Recursos Humanos
do Ministério da Administração e Reforma do Estado para que informasse quais as providências adotadas, no
âmbito daquele Ministério, em relação à utilização de servidores federais cedidos ao Estado de Roraima no
Plano de Assistência Integral à Saúde.
Ao responder à diligência acima, a autoridade citada informou, por meio do Oficio n° 28/SRH/MARE
(fl. 144), que a matéria está sendo objeto de estudo pela Consultoria Jurídica do Ministério sob comento.
A SECEX/RR, a fim de colher elementos para o deslinde do feito, realizou inspeção junto a diversos
órgãos naquele Estado: Ministério Público Federal, Escritório de Representação do Ministério da Saúde,
Secretaria de Saúde do Estado de Roraima e Cooperativa dos Profissionais da Saúde de Nível Superior. Após
tecer comentários a respeito da complexidade da matéria envolvida — descentralização dos serviços de saúde,
para terceiro estranho à Administração Pública, mediante convênio —, a equipe de inspeção, no Relatório de
fls. 154/171, examinou os pontos questionados pelo ilustre Senador Romero Jucá.
Em relação à ausência de licitação para contratação e remuneração da Cooperativa responsável pelo
10.
programa, a Unidade Técnica entendeu que o ajuste, apesar de denominado como Convênio, apresenta
características próprias de contrato, em especial porque não haveria confluência de interesses entre o Estado
e a Cooperativa, requisito considerado essencial para configuração do ajuste como convênio. O Estado tem
por objetivo a prestação dos serviços à comunidade, enquanto a cooperativa tem por fito ser remunerada pelos
serviços. Entretanto, por entender que os recursos federais envolvidos restringem-se ao ressarcimento ao
Estado de Roraima pelos serviços prestados pela rede de saúde, foi proposto o encaminhamento de cópias do
feito para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
Quanto à destinação de verbas federais do SUS, sem a devida licitação, para gastos normais de
manutenção de saúde, por meio de cooperativas, a equipe de inspeção informou, inicialmente, que o Convênio
sob comento envolve recursos de duas fontes: a) verbas do SUS (12,97% do total), repassadas pelo Ministério
da Saúde para reembolso de serviços prestados no âmbito do SUS, mediante apresentação de Boletins de
Produção e de Autorizações de Internação Hospitalar — AIN; b) transferências de recursos estaduais (87,03%)
repassados mensal e antecipadamente. Os Analistas responsáveis pela inspeção, citando a Decisão n° 506/97
— Plenário (Ata n°31/97) e o Enunciado de Decisão n° 104 e o Decreto n° 1.651/95, entenderam que não
houve irregularidade no repasse das verbas federais e que a aplicação destes recursos pelo Estado não mais
seria da competência desta Corte. Concluíram, dessa forma, por comunicar ao Tribunal de Contas do Estado.
Foram abordados pela inspeção a eventual deterioração e o suposto desmantelamento do setor
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público de saúde do Estado, noticiados pelo denunciante. Informou a equipe que o Convênio prevê a
contratação de empresa de auditoria, com custeio de 1% da verba do ajuste, para aferir a qualidade dos
serviços. Entretanto, apesar de a Cooperativa ter iniciado a prestação de serviços em setembro de 1997, não
foi realizada a referida auditoria. Citou, ainda, que o Estado de Roraima obteve a pior nota na avaliação de
gestão do SUS realizada pelo Ministério da Saúde, o que reforçaria a necessidade da realização da auditoria
comentada acima. Conclui a equipe, por fim, que deveria ser recomendado ao Ministério da Saúde, na
condição de gestor federal do SUS, a realização de auditoria no sistema de saúde de Roraima. Quanto à
suposta deterioração de patrimônio público, foi verificado que os bens cedidos à Cooperativa são estaduais,
devendo ser fiscalizados, portanto, pelo Tribunal de Contas do Estado.
Por fim, tratou-se da cessão de servidores federais para atuarem na referida Cooperativa, fato este
que, segundo a instrução, estaria sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União. Discordou da alegação do
Governador, no sentido de que os servidores federais estariam localizados em unidades sob "jurisdição"
estadual. Salientou que o próprio Secretário de Saúde reconheceu que os servidores estão sob a gerência da
Cooperativa. Inferiu a equipe que a eventual cessão de servidores federais, já cedidos ao Estado de Roraima,
por ocasião da sua criação, à Cooperativa privada, somente poderia ocorrer mediante prévia autorização
legislativa federal.
Concluíram, ao final, os Analistas, com a anuência do Sr. Secretário (fl. 172), por realizar audiência
prévia do Sr. Governador e do Sr. Secretário Estadual de Saúde, para apresentarem razões de justificativa para
"a lotação, em unidades sob gerência/supervisão da entidade privada COOPERPAI-MED, no âmbito do
Plano de Assistência Integral à Saúde — PAIS, de servidores . federais cedidos ao Estado de Roraima, em
desacordo com a Lei Complementar Federal n°41, de 22.12.81 e com a Lei Federal n°8.112, de 12.12.90".
Foi sugerida, ainda, a realização de diligência ao Secretário de Recursos Humanos do MARE, para
encaminhar cópia do parecer da Consultoria Jurídica daquele Ministério, a respeito da utilização de servidores
federais pelo PAIS.
Encaminhado o processo ao meu Gabinete, determinei, por meio do Despacho de fls. 173/174, a
audiência prévia dos Srs. Neudo Ribeiro Campos, Governador, e Sérgio Pillon, Secretário de Saúde, para que
apresentassem razões de justificativa para as supostas irregularidades verificadas na cessão de servidores
públicos federais à instituição particular.
Em relação aos outros três itens objeto da comunicação do Senador Romero Jucá, entendi que não
cabia a adoção de nenhuma medida por esta Corte Federal de Contas. Afirmei que não compete ao Tribunal
criticar o juízo discricionário do Estado-Membro ligado a conveniência da adoção de políticas públicas de
saúde. Em relação ao Convênio firmado com a Cooperativa retromencionada, entendi que o ajuste guardava
contornos de Convênio. A natureza contratual deveria ser afastada, uma vez que, no âmbito do Direito
Público, somente contratos de concessão podem contemplar a delegação da prestação da totalidade de serviços
públicos. Na hipótese, entretanto, não há falar em concessão, tendo em vista que tal instrumento somente
pode ser utilizado para delegação de serviços prestados exclusivamente pelo Estado, o que não é o caso dos
serviços de saúde, consoante previsão constitucional contida no art. 199. Dessa forma, concluí que eventuais
irregularidades presentes na formalização do ajuste, por estar afastada a delegação de órbita federal para a
estadual, são da competência do Tribunal de Contas do Estado. Como destacou a equipe de inspeção, os bens
cedidos à Cooperativa pertencem ao Estado, não havendo risco de dilapidação do patrimônio da União. Por
fim, não foram trazidos pela equipe documentos suficientes para comprovar o desmantelamento da saúde no
Estado, razão pela qual entendi desnecessária a oitiva dos responsáveis.
Realizada a audiência prévia, o Sr. Sérgio Pillon Guerra apresentou suas razões de justificativa, por
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meio das peças de fls. 186/191, acompanhada dos anexos de fls. 192/234. Sustentou, em síntese, que a gestão
do convênio é partilhada, mediante um Conselho de Gestão, do qual participam representantes do Estado e
da Cooperativa. Dessa forma, os servidores federais cedidos ao Estado estariam localizados em unidades sob
"jurisdição" do Estado.
O Sr. Neudo Ribeiro Campos encaminhou suas justificativas (fls. 235/248), acompanhadas dos
documentos de fls. 249/278. Antes de adentrar o mérito da audiência prévia — cessão de servidores federais
à cooperativa —, o responsável teceu breves comentários ao modelo de gestão compartilhada adotado pelo
Estado para prestação de serviços de saúde. Sustentou que o referido modelo não se confunde com
terceirização de serviços de saúde. É, a seu ver, forma de parceria, com a destinação de dotação financeira
para o cumprimento das tarefas do setor, razão pela qual o instrumento correto para sua formalização é o
convênio e não o contrato. Esclareceu, ainda, que as normas e diretrizes do Sistema Único de Saúde
continuam sendo observadas, consistindo o PAIS um mecanismo de execução do SUS no âmbito estadual.
Em relação aos servidores federais cedidos ao Estado, argumentou que, como no modelo de gestão
compartilhada o Estado prossegue na prática das ações e serviços de saúde, os servidores federais, ainda que
alocados junto à Cooperativa, continuam atuando sob "a jurisdição" do Estado-Membro. Esclareceu, ainda,
que o custo dos recursos humanos alocados pelo Estado são excluídos dos custos previstos pelo plano de
aplicação do Convênio, evitando duplo pagamento. Sustentou, também, que, eventualmente, os médicos e
demais profissionais de saúde, por poderem livremente exercer suas atividades profissionais, desde que em
horários compatíveis com o prestado ao serviço público, podem participar do Convênio tanto na condição de
servidores públicos como na condição de profissionais autônomos. Expôs, em síntese, que "os servidores
públicos federais cedidos ao Estado encontram-se lotados em unidades do serviço público estadual, sob a
jurisdição do próprio ESTADO DE RORAIMA, cumprindo todas as suas obrigações funcionais e carga de
trabalho perante a autoridade administrativa pública estadual".
O Sr. Assessor, em instrução de fls. 279/288, propôs, com a anuência do Sr. Secretário de Controle
Externo (fl. 289), que: a) seja assinado prazo para que o Governador do Estado de Roraima adote
providências necessárias para regularizar a lotação dos servidores federais cedidos ao Estado; b) seja
determinado ao MARE que adote as medidas necessárias para regularizar a situação dos servidores federais
sob comento; c) seja encaminhada cópia do presente feito ao denunciante, ao Senado Federal, à CISET/MARE
e ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
Quanto à cessão de servidores federais, rebateu as argumentações dos responsáveis. Com espeque
em Hely Lopes Meirelles, defendeu o Sr. Assessor que não se pode falar em execução compartilhada em
convênio. In casu, a execução do ajuste fica a cargo da Cooperativa e o aporte dos meios necessários para
sua execução compete ao Governo Estadual, que fiscaliza e controla o ajuste. Afirmou, ainda, que a Lei
Estadual n° 174/97, que instituiu o Plano Integral de Assistência à Saúde, não previu a possibilidade de cessão
de servidores públicos para a entidade conveniada. Ficou evidenciado, para o Sr. Assessor, que os servidores
estão sob a gerência ou supervisão de pessoal da Cooperativa, conforme depreendeu do Oficio
GAB/OF/SESAU n° 1184/97. Concluiu, ao final, que "a alocação dos servidores públicos federais nos
módulos de atendimento configura a existência de cessão irregular de servidores à entidade privada."
Em face da relevância da matéria, solicitei o pronunciamento do Ministério Público (Despacho de
fl. 293).
O douto representante do Parquet especializado, em parecer de fls. 296/297, ao divergir das
conclusões da Unidade Técnica, inferiu que, in verbis:
"a) a saúde pública é competência comum da União e do Estado, conforme previsto no inciso II
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do art. 23 da CF;
1)) os servidores federais cedidos pela União ao Estado de Roraima estão lotados em unidades
administrativas integrantes da estrutura organizacional da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima,
prestando serviços públicos na área da saúde sob supervisão dos órgãos estaduais competentes, não se
evidenciando prova em contrário;
c) as instalações e os equipamentos, bem como os recursos financeiros, necessários à operação dos
Módulos de Atendimento previstos no citado Convênio firmado com a Cooperativa dos Profissionais da
Saúde de Nível Superior, objetivando a implementação do Plano de Assistência Integral à Saúde do Estado
de Roraima, pertencem àquela Unidade da Federação;
a colocação desses servidores à disposição das referidas unidades de atendimento à saúde
pública previstas no aludido instrumento não indica cessão de servidores públicos federais à entidade
privada;
não parece configurada infringência às cláusulas do Termo de Convênio n° 10/96,
retromencionado."
Concluiu o membro do Ministério Público por conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la
improcedente.
Integram o presente feito os volumes II e III, onde constam cópias de peças do processo n°
1997.42.00.001648-1, em trâmite na i a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Roraima.
Trata o referido feito de ação civil pública intentada pelo Ministério Público Federal, em litisconsórcio com
o Ministério Público do Estado de Roraima, em desfavor da União, tendo como litisconsorte passivo o Estado
de Roraima (fls. 1/57 do Vol. II). Foi requerida concessão de liminar para que a União, por meio do Ministério
da Saúde, abstenha-se de efetuar repasses ou quitar faturas apresentadas pelo Estado de Roraima, referentes
aos recursos do SUS. O pedido final de mérito foi a condenação da União em obrigação de não fazer, que
consiste na abstenção de repassar recursos e/ou quitar faturas referentes ao SUS, enquanto perdurar a vigência
do PAIS no Estado, tendo em vista a pretendida ilegalidade da implantação do novo sistema em Roraima.
Por meio da Decisão n° 363/97 (fls. 219/225 do Vol. II), o MM. Juiz Federal titular do mencionado
26.
Juízo, após ouvidos os representantes da União e do Estado, deferiu a liminar na forma requerida pelo
Ministério Público Federal. Entendeu configurado o periculum in mora tendo em vista que, caso configurada
a ilegalidade do ajuste, a Cooperativa não teria como devolver os recursos provenientes do SUS.
Inconformados com a decisão, o Estado de Roraima (fls. 3/69 do Vol. III) e a União (fls. 84/100 do
Vol. III) interpuseram Agravo de Instrumento, junto ao Tribunal Regional Federal, com o objetivo de cassar
a liminar concedida. Recebido o Agravo com efeito suspensivo, foram "interditados os efeitos da decisão
recorrida" até o julgamento do mérito do recurso, nos termos da Decisão proferida pelo Relator, Juiz Olindo
Menezes (fls. 78/81). Simultaneamente foi requerida pelo Estado de Roraima a suspensão da liminar concedida
pelo Juiz Federal de Ia instância. O Juiz Presidente do Tribunal Regional Federal da ia Região, por meio da
Decisão de fls. 210/212 do Vol. III, deferiu a suspensão dos efeitos da prefalada liminar.
Em 21.10.98, o MM. Juiz Federal Substituto, em exercício na P Vara Federal da Seção Judiciária
de Roraima, proferiu a Decisão n° 167/98, nos autos sob comento, por meio da qual determinou a realização
de "Inspeção/Auditoria Extraordinária, a cargo do Tribunal de Contas da União, na aplicação dos recursos
do Sistema Único de Saúde - SUS destinados ao Estado e repassados à Cooperativa de Profissionais de
Saúde de Nível Superior - COOPERPAI/MED desde 27.08.97."
É o Relatório.
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Inicialmente, devo destacar que a Resolução n° 110/98, ao alterar a Resolução n° 77/96, criou o art.
37A e incisos. Determina o inciso III do mencionado artigo que os expedientes originários de Senadores da
República devam ser autuados como Representação. Dessa forma, por se tratar de norma de natureza
procedimental com aplicação imediata, inclusive em relação aos processos em andamento, entendo que o
presente feito deve ser recebido como Representação.
Antes de adentrar o mérito do presente feito, mostra-se pertinente tecer alguns rápidos comentários
02.
a respeito da decisão judicial mencionada no item 29 do Relatório supra, por meio da qual o MM. Juiz Federal
Substituto da 1a Vara Federal "determinou" que este Tribunal realizasse inspeção/auditoria na aplicação de
recursos do SUS.
A determinação supra, em princípio, não poderia ser atendida por esta Corte, uma vez que está fora
dos limites de competência constitucional do Tribunal atender a solicitação de magistrados para realização de
auditorias. O Tribunal de Contas da União somente realiza auditoria ou inspeção por iniciativa própria ou
atendendo a solicitação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou de comissão técnica ou de inquérito,
nos termos do inciso IV do art. 70. Dessa forma, deve ser determinado à Advocacia-Geral da União que
providencie as medidas judiciais cabíveis, no sentido de reformar a decisão proferida pelo referido Juiz Federal.
Entretanto, como a inspeção realizada pela SECEX/RR atende plenamente aos objetivos colimados
pela decisão judicial sob comento, é de todo conveniente remeter à autoridade requerente cópia integral do
Volume II do presente feito, que contém o relatório de inspeção e os demais documentos pertinentes à matéria,
bem como da presente Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentam.
O mérito do feito sob exame diz respeito, resumidamente, a quatro eventuais irregularidades
comunicadas a esta Corte pelo Senador Romero Jucá: a) ausência de licitação para contratação e remuneração
de cooperativa responsável pelo Programa; b) destinação de recursos federais do SUS a cooperativas, sem a
devida licitação, para gastos normais de manutenção de saúde; c) possibilidade de deterioração e
desmantelamento do setor público de saúde do Estado; d) cessão de servidores federais para atuarem na
referida cooperativa privada. A seguir, serão tratados, individualmente, cada um dos tópicos levantados pelo
nobre Senador.
Ausência de licitação para contratação de cooperativa responsável pelo PAIS/RR

•

Por meio da Lei Estadual n° 174, de 30.6.97, foi instituído o Plano de Assistência Integral à Saúde,
que tem por objetivo o cumprimento das disposições constitucionais de atendimento universal à saúde. O art.
2° dispõe que o sistema estadual de saúde organizar-se-á pelo Modelo de Gestão Compartilhada, entendida
como parceria entre o Estado e profissionais de saúde, organizados em cooperativas de trabalho. O art. 8°
estabelece que a unidade executora do programa é o módulo de atendimento, unidade fisica que reúne
edificações, equipamentos e profissionais necessários ao atendimento da população.
O referido Texto Normativo autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com Cooperativas
Profissionais de Saúde, constituídas para os fins de implantação do Programa, nos termos do art. 10. Dessa
forma, o Estado de Roraima firmou com a Cooperativa dos Profissionais da Saúde de Nível Superior COOPERPAI-MED o Convênio n° 31/97, que tem por objeto a execução dos fins estabelecidos na Lei
Estadual n° 174/97. A Cláusula Segunda, item I, alínea 'IV, determina, como obrigação do Governo Estadual,
providenciar a transferência de recursos financeiros necessários à implementação do Plano de Assistência
DTA/98
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Integral à Saúde. A Cláusula Nona estabelece como serão destinados os recursos orçamentários necessários
à operacionalização do Convênio. Transcrevo, a seguir, as alíneas 'IV e `d', que estabelecem o repasse à
Cooperativa das verbas provenientes do SUS:
"B) no exercício de 1.997, por conta das dotações alocadas ao Projeto/Atividade — Manutenção
das Unidades Assistenciais de Saúde, conta 13754282.018/03, Elemento de Despesa 3.1.2.00, Fonte 000 /
SUS-SAI / AIH, no valor estimado de RS 1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais).
C) a partir do exercício de 1.998, (previsão de 56 meses) por conta das dotações a serem alocadas
no Projeto /Atividade -- Manutenção das Unidades Assistenciais de Saúde — Plano de Assistência Integral
à Saúde, conta 13754282.018/03,Elemento de Despesa 3.1.2.00, Fonte 000 / SUS-SAI / AIH, no valor
estimado de R$ 26.880.000,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta mil reais). Referente a previsão de
faturamento dos procedimentos realizados pelo Módulo de Atendimento e demais receitas provenientes do
SUS."
Percebe-se, dos dispositivos acima, que o Estado de Roraima adotou como forma de prestar os
serviços de saúde o modelo de gestão compartilhada, inspirado, principalmente, no modelo instituído pelo
Município de São Paulo. Dessa forma, o serviço de saúde é prestado pelas Cooperativas conveniadas, cabendo
ao Estado fiscalizar a execução dos referidos convênios, bem como disponibilizar às entidades privadas os
recursos financeiros e materiais para a realização dos mencionados serviços.
Questão tormentosa diz respeito à natureza do ajuste firmado entre o Estado e a Cooperativa. Maria
Sylvia Zanella Di Pietro, ao comentar acordo semelhante firmado entre o Município de São Paulo e as
cooperativas instituídas para fins do Plano de Assistência à Saúde daquela Municipalidade, explicitou o caráter
misto do ajuste. Sustentou a festejada administrativista, in verbis:
"É interessante que foram dadas ao ajuste praticamente algumas características da CONCESSÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS, porque se estabeleceu a tran.sferencia da gestão do serviço, foram previstos a
fiscalização e o controle pela Prefeitura; foi dada a esta última a possibilidade de intervir no operação
'quando houver ameaça de interrupção, solução de continuidade ou deficiência grave' (omissis): foi imposto
•
o principio da continuidade na prestação do serviço (omissis).
Porém, falta uma característica essencial da concessão do serviço público: nesta, o concessionário
é uma empresa que executa o sen ,iço por sua conta e risco, mediante remuneração decorrente da própria
exploração comercial do serviço; e esta é uma das grandes vantagens da concessão, uma vez que permite
ao Poder Público executar serviços de grande porte sem despender dinheiro público. Exatamente por essa
razão, a concessão somente é adequada para a execução de serviços que permitam essa exploração
comercial, o que não ocorre, no direito brasileiro, com a saúde pública,
Deu-se ao ajuste o título de CONVÊNIO, cujos objetivos comuns foram definidos na cláusula 4°
(omissis).
Mas o ajuste tem uma característica própria dos CON7RATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(empreitada), porque os interesses são opostos: o Município quer a prestação do serviço e a Cooperativa
quer a remuneração.
Vale dizer que se criou um instituto que é UM MISTO DE CONVÊNIO, PRESTAÇÃO DE
57.3 SERVIÇOS (EMPREITADA) E CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, que não se enquadra de forma
adequada em nenhum dos institutos pelo direito positivo brasileiro." (in "Parcerias na Administração Pública.
Atlas, 1996, pp 126/127).
Reconheça-se, ainda, que, in casu, não há coincidência imediata de interesses entre o Estado e a
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Cooperativa. Esta busca, primordialmente, o pagamento pelos serviços prestados. Aquele procura, de forma
indireta, a plena satisfação da população com a execução satisfatória dos serviços de saúde. Entretanto,
entendo que não se pode configurar o acordo ora tratado como contrato. Isto porque não é o contrato
instrumento hábil para a delegação da prestação da totalidade do serviço público que pode ser executado
conjuntamente pelo Estado e pela iniciativa privada. Nesta hipótese, cumpre ao Estado fiscalizar e
regulamentar a atuação dos entes privados e/ou prestar o serviço diretamente ou com o auxílio de entidades
conveniadas.
Impende registrar, ainda, que, in casu, nos termos do art. 28 do Convênio sob comento, o Estado
11.
efetuará controle de qualidade e produtividade dos serviços, bem como aferição da satisfação dos usuários.
Poderá, dessa maneira, verificar se os serviços objeto do ajuste estão sendo oferecidos a contento pela
Cooperativa. Caso contrário, como decorrência natural do tipo de ajuste firmado e do objeto pactuado, poderá
a Administração rescindir o Convênio, de forma peremptória, a fim de restabelecer a prestação a contento dos
serviços.
Afasto, portanto, a natureza contratual da descentralização dos serviços públicos em comento porque
as espécies de contrato utilizadas para tanto — concessão ou permissão — são reservadas para a delegação dos
serviços públicos que sejam prestados exclusivamente pelo Estado, o que não é o caso dos serviços de saúde,
pois a própria Constituição Federal prevê a possibilidade de particulares atuarem nesta área (CF, art. 199 e
parágrafos). Ademais, como mencionado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a concessão pressupõe
exploração comercial do serviço, o que não ocorre na área da saúde.
Pelas razões acima expostas, apesar de reconhecer a complexidade da matéria, entendo que o ajuste
firmado entre o Estado de Roraima e a COOPERPAI-MED pode ser considerado tipo especial de convênio,
razão pela qual, contrariamente ao proposto pela Unidade Técnica, afastei a necessidade de prévia licitação
e reputei desnecessária a audiência dos responsáveis.

e

•

Destinação de recursos federais do SUS, sem a devida licitação, para gastos normais de manutenção
de saúde, por meio de cooperativas

Inicialmente, deve ser destacado que a Lei n° 8.080/90, que regulamentou o Sistema Único de Saúde
em nenhum momento estabelece que a descentralização dos recursos federais para os Estados ou Municípios
deve ser precedida de prévia licitação. Ademais, é evidente a incompatibilidade do instituto da licitação com
os objetivos do SUS.
A questão que se coloca no presente expediente diz respeito à possibilidade de o Estado colocar à
disposição de entidades privadas recursos federais do SUS. Verifico, neste ponto, que, pelas normas
constitucionais e legais que regem a matéria, a implantação do SUS objetivou a ação integrada de todas as
esferas de governo (federal, estadual e municipal) e de particulares, em caráter complementar. É o que se
depreende do art. 4 0 da Lei n° 8.080/90, in verbis:
"Ari. 4 0. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS.
§ I° Estão incluídos no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e
municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue
e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
§ 2°. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde - SUS, em caráter
DTA/98
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complementar."
Por conseguinte, o repasse de verbas federais aos Estados no âmbito do SUS está em plena
consonância com o sistema integrado adotado pelo ordenamento jurídico vigente. A forma como a União, o
Estado ou o Município irão organizar-se para executar ações na área da saúde são da competência interna de
cada ente federado. Desse modo, entendo que a opção de prestar os serviços de saúde diretamente, mediante
os órgãos integrantes de sua estrutura administrativa, ou adotar este ou aquele modelo de gestão é
eminentemente política e de exclusiva competência de cada membro da Federação.
Dispõe o art. 10 da Constituição que a República Federativa do Brasil é composta pela união
indissolúvel de Estados e Municípios e do Distrito Federal. Mais adiante, o art. 25 estabelece que os Estados
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Carta Federal.
Este modelo federativo adotado pelo Diploma Básico garante aos Estados a competência para se
autogovernarem e auto-administrarem, como decorrência da autonomia reservada aos entes federados.
Entendida a autonomia como definida por Raul Machado Horta, in verbis:

•

"A autonomia é, portanto, a revelação de capacidade para expedir as normas que organizam,
preenchem e desenvolvem o ordenamento jurídico dos entes públicos." (in Estudo de Direito Constitucional.
Del Rey, 1995, p. 426).
Escreve, ainda, sobre o tema, o eminente Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, nos seguintes
termos:
"A Constituição assegura autonomia aos Estados-Membros, caracterizada essa autonomia pela
capacidade de auto-organização e autolegislação (CF, art. 25), de autogoverno (CF, art. 27, 28 e 125) e de
auto-administração (CF, art. 25, 5S' 1°)" (in Temas de Direito Público. Del Rey, 1994, p. 377).
Importa reconhecer que o modelo de gestão compartilhada adotada pelo Estado de Roraima, sob
forte inspiração do modelo instituído pelo Município de São Paulo, enseja discussões jurídicas de grande
relevo. Há os que defendem sua inconstitucionalidade, sob o argumento de que não se poderia delegar a
particulares o serviço de saúde, uma vez que a Constituição prevê sua atuação de forma complementar na área
da saúde. Por outro lado, existem os que, ante o novo modelo de Estado, que busca novas formas
descentralizadas de prestação de serviços, defendem a plena constitucionalidade desta sistemática. Registro,
ainda, por oportuno que o modelo adotado pelo Município de São Paulo foi objeto de Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nesta oportunidade, concluiu
aquela Corte de Justiça pela improcedência da referida ADIn. Apreciou-se, no caso, a constitucionalidade da
Lei Municipal n° 11.866/95 — que instituiu o Plano de Assistência à Saúde no Município de São Paulo —, em
face da Constituição Estadual, que, na hipótese, repete o comando constitucional federal.
Em que pese as relevantes discussões acerca do tema, entendo que refoge da competência desta
Corte Federal de Contas verificar a conveniência e oportunidade da adoção desta ou daquela política pública
de saúde no âmbito estadual. Assim sendo, não cabe ao Tribunal avaliar a licitude e a adequação técnica da
descentralização dos serviços estaduais de saúde, tampouco apreciar eventual inconstitucionalidade da Lei
Estadual n° 174/97, que instituiu, no Estado de Roraima, modelo de gestão compartilhada. Ademais, estas
questões já estão sendo enfrentadas naquele que entendo ser o foro adequado — Poder Judiciário (P Vara
Federal da Seção Judiciária de Roraima) —, suscitadas que foram por meio de ação civil pública impetrada, em
litisconsórcio, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Roraima.
Entretanto, o fato de não caber ao Tribunal de Contas da União o exame da forma como o Estado
irá adotar sua política de saúde não implica a incompetência desta Corte para fiscalizar os recursos federais
DTA/98
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repassados Ao contrário, a correção da aplicação dos recursos na execução dos serviços de saúde com verbas
federais do SUS deve ser objeto de fiscalização do Tribunal, conforme orientação emanada da Decisão n°
506/97 - Plenário
Possibilidade de deterioração e desmantelamento do setor público de saúde do Estado

Neste ponto, concordo integralmente com as considerações exaradas pela equipe de inspeção.
22.
Segundo a mencionada equipe, a Cooperativa iniciou a prestação dos serviços em setembro de 1997, ou seja,
há pouco mais de um ano. Ademais, as supostas irregularidades levantadas pelo ilustre Senador não guardam
relação direta com a qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Tratam sim de aspectos da
legalidade, que só de forma mediata teriam pertinência com a eficácia da prestação de serviços. Entretanto,
pelo pouco tempo de sua implantação, entendo prematuro emitir-se, no presente momento, juizo de valor a
respeito da eficácia e da eficiência do modelo adotado.
Outrossim, como destacado pela SECEX/RR, "cabe ao Ministério da Saúde, na condição de Gestor
Federal do SUS, assegurar que os serviços pagos com os recursos do Sistema sejam prestados com a
regularidade e qualidade desejadas."Dessa forma, entendo pertinente determinar-se ao referido Ministério
que avalie o nível de qualidade dos serviços de saúde prestados por toda rede estadual de saúde de Roraima,
utilizando-se dos métodos que achar conveniente.
Em relação à possibilidade de deterioração do patrimônio público, destacou a Unidade Técnica que
os bens cedidos à Cooperativa são de propriedade do Estado de Roraima, razão pela qual verifico que a
competência para verificar a regularidade da cessão, bem como eventual perda de valor dos referidos bens,
é do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
Cessão de servidores federais para atuarem na referida cooperativa privada

e

•

A Lei Estadual mencionada e o Convênio viabilizaram a transferência da execução dos serviços
25.
estaduais de saúde à COOPERPAI-MED. Entretanto, a titularidade dos referidos serviços permanece sendo
do Estado. Dessa forma, ainda que indiretamente, os servidores federais cedidos continuam subordinados ao
Estado de Roraima.
Ademais, como bem destacado pelo douto representante do Ministério Público, "os servidores
federais cedidos pela União ao Estado de Roraima estão lotados em unidades administrativas integrantes
da estrutura organizacional da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, prestando serviços públicos na
área da saúde sob supervisão dos órgãos estaduais competentes, não se evidenciando prova em contrário".
Entendo, ainda, que considerar irregular a situação dos servidores federais da área da saúde cedidos
ao Estado poderia ensejar um paradoxo. Explique-se: como já sobejamente tratado, os serviços de saúde, em
sua totalidade, estão sendo prestado por Cooperativa conveniada. O Estado não executa tais serviços
diretamente. Considerar irregular a situação dos servidores federais junto à Cooperativa implicaria sua lotação
em unidades tipicamente do Estado. Entretanto, não haveria localização adequada para profissionais da saúde,
pois, como já afirmado, o Estado não mais executa os referidos serviços. Ficariam, então, tais profissionais
em disponibilidade remunerada ou prestando serviços em outras áreas do Estado, em evidente desvio de
função.
Registro, por oportuno, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da citada
Ação Direta de Inconstitucionalidade, ao tecer comentários a respeito da situação dos servidores públicos
DTA/98
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municipais ligados à área da saúde, concluiu pela ausência de irregularidades. Transcrevo, a seguir, trecho do
voto do Relator, eminente Desembargador Oetterer Guedes, que tratou da matéria:
"Finalmente, os Servidores Públicos, cabendo salientar que a cessão de servidores às cooperativas,
que têm por fim a prestação gratuita de serviços de relevância social, não contraria a idéia de honestidade
e nem colide com o ideal de zelo pelo interesse público. Não há desleixo na deslocação dos agentes para
exercício no âmbito do convênio, existindo, na realidade, patente utilização de recursos com vista ao bem
comum.
No caso em apreciação, a Lei Municipal 11.866/95 previu as formas de afastamento, resguardando
os direitos e vantagens do servidor.
Nenhuma ilegalidade, nenhum prejuízo para os servidores ou para o Poder Público Municipal."
Cumpre ressaltar, ademais, que os valores correspondentes às remunerações dos servidores é
devidamente descontado da quantia repassada à Cooperativa por força do ajuste, não havendo duplo
pagamento.
Por conseguinte, as razões de justificativa dos responsáveis devem ser aceitas.
Outras considerações
Informou a Unidade Técnica que, apesar de solicitado ao Ministério da Administração Federal e da
Reforma do Estado, por duas vezes, informações a respeito do parecer da Consultoria Jurídica a respeito da
cessão de servidores federais lotados no Estado para atuarem junto a entidade privada, somente um oficio foi
respondido. Afirmou o Sr. Analista, in verbis:
"Parece-nos ter ocorrido um equívoco por parte do MARE ao enviar-nos como resposta desta nova
diligência o mesmo oficio com que atendeu a diligência anterior, nada obstante ambas constituírem-se do
mesmo objeto. Em fevereiro/98, o MARE informou-nos que o assunto estava sendo examinado pela
Consultoria Jurídica daquele órgão. A nova diligência procedida pela SECEX/RR, já em maio/98, requeria
esse parecer, tendo em vista que já haviam se passado mais de 90 (noventa) dias. "
O não-atendimento a diligência deste Tribunal poderia ensejar aplicação da multa prevista no art. 58,
32.
inciso IV, da Lei n° 8.443/92. Entretanto, deixo de aplicar a sanção, pois, como ressaltado pela Unidade
Técnica, o engano pode ter sido causado pela similitude do teor dos oficios de diligência. Ademais, a resposta
da diligência não se mostra essencial para o deslinde do feito.
Ante o exposto, acompanho, in totum, o parecer do Ministério Público e em parte as sugestões da
Unidade Técnica e proponho que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste E.
Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1998.

BE JAMIN ZW5LER
Ministro-Relator

•
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Processo TC n° 013.104/97-7
Denúncia - Sigilosa
Anexo: TC n° 013.948/97-0
Solicitação

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

•

•

Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na implementação do Plano
de Assistência Integral à Saúde instituído pelo Governo do Estado de Roraima, por meio da Lei Estadual
n° 174, de 30 de junho de 1997 (fls. 02/06).
As anomalias denunciadas são, basicamente: a ausência de licitação para a contratação e
remuneração de cooperativa responsável pela condução do Programa; a destinação de recursos federais do
Sistema Único de Saúde, sem a devida licitação, para gastos normais de manutenção de saúde através das
cooperativas; a possibilidade de deterioração e desmantelamento do setor público de saúde do Estado,
único caminho para o atendimento à população; e a cessão de servidores federais para atuarem na referida
cooperativa privada.
Examina-se, no atual estágio dos presentes autos, consoante audiência determinada por V. Exa,
a possível cessão irregular de servidores federais para atuarem na cooperativa privada responsável pela
execução do aludido Programa, em gestão compartilhada com o Governo do Estado, por falta de amparo
legal.
O Governo do Estado de Roraima e a Cooperativa dos Profissionais da Saúde de Nível Superior
- COOPERPAI-MED firmaram o Convênio n° 31/97 (fls. 217/221), objetivando a reunião de recursos e
esforços entre as partes para a consecução dos propósitos do Plano de Assistência Integral à Saúde PAI/SAÚDE estabelecidos na referenciada Lei Estadual n° 174, de 30 de junho de 1997.
Pelo acordo — uma espécie de parceria entre o Estado e a iniciativa privada da área de saúde,
com gestão compartilhada —, o Governo Estadual obriga-se a fornecer instalações e equipamentos
necessários às atividades dos Módulos de Atendimento; providenciar a transferência de recursos
financeiros para a implementação do Programa; e controlar e fiscalizar a prestação dos serviços, com o
apoio de auditorias externas independentes, podendo intervir na sua operação, quando houver ameaça de
interrupção, solução de continuidade ou deficiência grave (cláusula segunda, inciso I, letras a, b e c, fl.
217).
Além dos recursos financeiros e materiais mencionados no parágrafo anterior, o Governo de
Roraima colocou à disposição das unidades de atendimento previstas no referido Convênio servidores
públicos federais, oriundos do antigo Território Federal de Roraima, cedidos ao Estado pela União.
De acordo com o estabelecido no subitem 3.1 da cláusula terceira do Termo de Convênio n°
010, de 15 de julho de 1996, celebrado entre a União, representada pelos Ministérios da Fazenda e da
Administração Federal e Reforma do Estado, e o Estado de Roraima, objetivando o estabelecimento de
normas e procedimentos quanto à administração e supervisão de servidores federais cedidos àquele
Estado, inclusive inativos e pensionistas, oriundos do ex-Território Federal de Roraima, compete àquela
Unidade da Federação, observado o disposto na legislação pertinente e, em especial, na Lei n° 8.112/90,
proceder ao controle de freqüência, à elaboração de escala de férias e suas alterações e à localização
desses servidores em órgão da administração direta, autárquica e fundacional, sob a jurisdição do Estado
(fl. 136)
PR3C/SPG-PSB_7 1 6/Aloutros/01310497.doc
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Continuação do TC n° 013.104/97-7
Ar

Segundo informações prestadas pelo Governador do Estado, em suas razões de justificativa
8
apresentadas em atendimento à audiência do Tribunal, os servidores federais em questão encontram-se
lotados em unidades do serviço público estadual, sob a jurisdição do Estado, cumprindo todas as suas
obrigações funcionais e carga de trabalho perante a autoridade administrativa pública estadual, conforme
previsto na Lei Complementar Federal n° 41, de 22/12/81, ex vi do disposto no art. 14, § 2°, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (fl. 235).
O art. 23, inciso II, da Constituição Federal prevê que é competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência.
Em síntese, com base nas peças processuais constantes dos autos, pode-se inferir que:
a) a saúde pública é competência comum da União e do Estado, conforme previsto no inciso II
do art. 23 da CF;
os servidores federais cedidos pela União ao Estado de Roraima estão lotados em unidades
administrativas integrantes da estrutura organizacional da Secretaria Estadual de Saúde de
Roraima, prestando serviços públicos na área da saúde sob supervisão dos órgãos estaduais
competentes, não se evidenciando prova em contrário;
as instalações e os equipamentos, bem como os recursos financeiros, necessários à operação
dos Módulos de Atendimento previstos no citado Convênio firmado com a Cooperativa dos
Profissionais da Saúde de Nível Superior, objetivando a implementação do Plano de
Assistência Integral à Saúde do Estado de Roraima, pertencem àquela Unidade da
Federação;
a colocação desses servidores à disposição das referidas unidades de atendimento à saúde
pública previstas no aludido instrumento não indica cessão de servidores públicos federais à
entidade privada;
não parece configurada infringência às cláusulas do Termo de Convênio n° 010/96,
retromencionado.
Diante de todo o exposto, dissentindo em parte do posicionamento da Unidade Técnica, o
11.
Ministério Público manifesta-se no sentido de ser conhecida a denúncia em exame, com fundamento no art.
53 da Lei n° 8.443/92 c/c os arts. 212 e 213 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la
improcedente, uma vez que, promovidas as devidas apurações no âmbito deste Tribunal, não restaram
comprovadas nos autos as irregularidades denunciadas, em relação à cessão de servidores federais para
atuarem em cooperativa privada, conforme demonstrado neste Parecer, sem prejuízo da adoção das
providências indicadas nos itens 45.3, 45.4, 45.4.1, 45.4.4 e 45.5 da conclusão de fls. 287/288.
Ministério Público, em 06 de outubro de 1998

PAUL
Subpro
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DECISÃO N 2 82 8/98-TCU- Plenário
Processo n 2 TC- TC-013.104/97-7 Sigiloso c/ 3 volumes e 1 processo juntado (TC-013.948/97-0)
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessados: Senado Federal e Senador Romero Jucá
Entidade: Estado de Roraima
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: SECE=
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. receber a comunicação do Senador Romero Jucá como Representação, nos termos do art. 37A,
inciso III, da Resolução n° 77/96, com a redação dada pela Resolução n° 110/98, para, no mérito, informar
ao interessado que:
8.1.1. não compete ao Tribunal de Contas da União examinar a opção política adotada pelo Estado de
Roraima, na forma de organizar seu sistema de saúde;
8.1.2. o ajuste firmado entre o Estado de Roraima e a Cooperativa de Profissionais de Saúde de Nível
Superior — COOPERPAI-MED não tem natureza contratual, não havendo necessidade, portanto, de prévia
licitação;
8.1.3. tendo em vista o pouco tempo de instalação do Plano de Assistência Integral à Saúde, não se
pode, neste momento, concluir peremptoriamente a respeito de sua eficiência;
8.1.4. não cabe ao Tribunal de Contas da União emitir juízo a respeito dos bens cedidos à Cooperativa
mencionada no subitem 8.1.2, uma vez pertencerem à esfera patrimonial do Estado de Roraima;
8.1.5. os servidores públicos federais cedidos ao Estado de Roraima encontram-se prestando serviços
ao referido Ente Federado, ainda que de forma indireta;
8.2. determinar ao Ministério da Saúde que acompanhe, mediante a realização de auditorias ou
congêneres, a qualidade dos serviços de saúde prestados pelo Estado, tendo em vista o modelo de parceria
adotado e a utilização de recursos federais do Sistema Único de Saúde para a execução do programa;
8.3. solicitar à Advocacia-Geral da União que adote as medidas judiciais cabíveis para reformar a
decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto, no processo n° 1997.42.00.001648-1, que determinou ao
Tribunal de Contas da União que realize inspeção/auditoria na aplicação dos recursos do SUS no Estado de
Roraima;
8.4. remeter cópia do Volume I do presente processo, bem como desta Decisão e do Relatório e Voto
que a fundamentam, ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima e à 1' Vara Federal da Seção Judiciária de
Roraima;
8.5. remeter cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam aos interessados
indicados no item 3 supra;
8.6. levantar a chancela de sigiloso dos presentes autos.
Ata n° 47/98 - Plenário
Data da Sessão: 25/11/1998 — Extraordinária de caráter reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente
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BENJAMIN ÁtMLER
Relator
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Min. CAAS

5' SECEX

814

075/100

250.391/95-3

Min. MVRV

10' SECEX

275.084/93-0

Min. CAAS

SECEX-CE

811

039/045

325.143/98-6

Min. BJB

2' SECEX

819

138/140

400.097/94-0

Min. APG

10' SECEX

810

028/038

425.167/94-1

Min. IS

SECEX-MT

425.212/95-5

Min. CAAS

SECEX-MT

813

068/074

575.306/97-1

Min.Subst. LMR

SECEX-RJ

820

141/147

625.042/98-0

Min. BJB

SECEX-RS

812

061/067

625.190/97-1

Min BZ

SECEX-RS

700.054/96-0

Min. IS

SECEX-SP

775.049/96-4

Min. MVRV

10' SECEX

928.431/98-3

Min. Subst. LMR

SECON

ACÓRDÃO

046/048

176

055/060

178

107/114

179
815

101/106
049/054

177
821

017/026

