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ATA N° 48, DE 02 DE DEZEMBRO 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
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta, às quatorze horas e trinta
minutos, a Sessão Ordinária do Tribunal de Contas da União (Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992,
artigos 1°, inciso XI, e 69; e Regimento Interno, artigos 1°, inciso XVII, 28, 29, 30 § 6°, e 90, §§ 1°, 3°, 6°
e 7°).
Registrou a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da
Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, liam Saraiva, Humberto Guimarães Souto e Valmir Campelo,
do Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo, convocado em virtude da vacância do cargo de
Ministro, então ocupado pelo Ministro Fernando Gonçalves, dos Auditores Lincoln Magalhães da Rocha
e Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, havendo registrado,
ainda, a ausência do Ministro Bento José Bugarin, com causa justificada
Assinalou, em seguida, que a Sessão Ordinária, convocada ex vi do disposto no § 1° do
artigo 90 do Regimento Interno, se destinava, em sua primeira parte, ao processamento das eleições do
Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, para o ano civil de 1999.
Em seguida, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, deu início, na ordem regimental,
às eleições para Presidente e para Vice-Presidente, tendo, antes, solicitado ao Procurador-Geral, Dr.
Walton Alencar Rodrigues, e ao Secretário-Geral das Sessões, Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo, que
funcionassem como escrutinadores.
Comunicou, em seguida, que o Sr. Ministro Bento José Bugarin, não podendo comparecer,
com causa justificada, enviara à Presidência, na forma prevista no inciso II do § 7° do art. 90 do
Regimento Interno, os seus votos em sobrecartas fechadas, os quais, no momento oportuno, seriam
colocados na urna, à medida que a Presidência pronunciasse os nomes dos Ministros efetivos, na ordem
de antigüidade no cargo, recomendou à Secretaria-Geral das Sessões que adotasse as providências
adequadas, no âmbito da sua alçada.
Processada, na forma regimental, a eleição para Presidente, foram encontrados na urna 08
(oito) votos dos quais 07 (sete) para o Ministro Iram Saraiva e 01 (um) para o Ministro Humberto
Guimarães Souto.
Realizada, com a observância do mesmo rito, a eleição para Vice-Presidente, foram
encontrados na urna 08 (oito) votos, dos quais 07 (sete) para o Ministro Humberto Guimarães Souto e 01
(um) para o Ministro Valmir Campelo.
Ante os resultados, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, proclamou, de per si,
eleitos Presidente e Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, para o ano civil de 1999, o Ministro
Iram Saraiva e o Ministro Humberto Guimarães Souto, respectivamente.
Anunciou, a seguir, que ex vi do disposto no artigo 92 do Regimento Interno, já estava
convocada para o dia 16 de dezembro corrente, com inicio às 11:00 horas, a Sessão Extraordinária
destinada à posse dos recém-eleitos, tendo designado para saudá-los naquela oportunidade, em nome do
Tribunal, o Ministro Valmir Campelo.
Na oportunidade, os Ministros Iram Saraiva e Humberto Guimarães Souto, manifestaramse nos seguintes termos .

•

- Fala do Ministro Iram Saraiva
"Sr. Presidente,
Srs. Ministros,
Sr. Representante do Ministério Público, Dr. Walton Alencar Rodrigues,
Srs. Funcionários,
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Neste momento quero apenas agradecer os nobres Pares e dizer a V. Exas. e aos Servidores
desta Casa, que o meu discurso, nesta hora, é só um pedido: peço a Deus que me ilumine."
- Fala do Ministro Humberto Guimarães Souto
"Sr. Presidente,
Apenas para agradecer aos Srs. Ministros e dizer da minha vontade de demonstrar, no
exercício da Vice-Presidência, toda a minha alegria, a minha honra em receber este apoio para que possa
retribuir em trabalho ao longo do próximo ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente."
Ao agradecer a todos os que haviam honrado o Tribunal com a sua presença, o Presidente,
Ministro Homero dos Santos, suspendeu a primeira parte da Sessão, informando aos Srs. Ministros e ao
Sr. Representante do Ministério Público que realizaria a seguir, e após intervalo de cinco minutos, a
segunda parte da Sessão, destinada à apreciação de processos incluídos em Pauta.
2a Parte
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto e Valmir Campelo, do
Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo e dos Auditores Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, o Presidente,
Ministro Homero dos Santos, declarou reaberta a Sessão Ordinária do Plenário, às quatorze horas e
cinqüenta e cinco minutos, havendo registrado a ausência do Ministro Bento José Bugarin, com causa
justificada (Regimento Interno, artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I,
alínea b e II).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 47, da Sessão Ordinária realizada em 25 de
novembro último, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao
Representante do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
CONVITE
- Comunicação do Presidente, Ministro Homero dos Santos
O Presidente, Ministro Homero dos Santos convidou os Srs. Ministros, o ProcuradorGeral, e os demais servidores para o ato solene de entrega das novas instalações às Unidades da Secretaria
do Tribunal na próxima Segunda-feira, dia 07, às dez horas.
A cerimônia terá início na Praça do Servidor onde o Arcebispo Militar, Dom Geraldo
Ávila, abençoará o novo conjunto arquitetônico.
VISITA AO TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA
E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

•

- Relatório apresentado pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça.
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Representante do Ministério Público,
No último dia 30 de novembro, segunda-feira passada, visitei o Terceiro Centro Integrado
de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo — CINDACTA III, localizado na cidade do Recife.
Na ocasião, em companhia da Secretária desta Corte em Pernambuco, Dra. Ildê Ramos
Rodrigues e de seu assessor, Dr. Fábio Moreno Almeida, fomos recebidos pelo Major Brigadeiro Astor
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Nina de Carvalho Neto, Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional —II COMAR e pelo Coronel
Aviador Robinson Vladenir Botelho Lucas, Comandante do CINDACTA III e por todo Estado Maior
daquela Unidade. Assistimos à palestra informativa acerca do histórico, da missão, da área de jurisdição e
das atividades realizadas pelos aludidos Órgãos do Ministério da Aeronáutica, enfatizando as atribuições
desempenhadas no CINDACTA III e conhecemos, ao final, uma visão prospectiva do Controle do Espaço
Aéreo no Brasil e no mundo.
O CINDACTA III, criado em 1988, tem como missão "exercer a vigilância e o controle da
circulação aérea geral, bem como vetorar as aeronaves que têm por missão a manutenção da integridade
e da soberania do espaço aéreo brasileiro, na área de sua responsabilidade",controlando uma área de
6.839.320 km2 onde se incluem os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Bahia e Sergipe, além de uma considerável área oceânica e utilizando, para o desempenho de
suas funções, de radares (em sua maioria de fabricação francesa), sistemas de comunicação em VHF, HF,
telefonia e telegrafia.
Para a operação completa do sistema, estão alocados 1293 servidores distribuídos em
várias cidades do Nordeste e no arquipélago de Fernando de Noronha, tendo sido recebida, no presente
exercício, uma provisão total de R$ 4.188.019,63 (gestão 12901).
A prevenção de acidentes e a economia de combustível proporcionada à aeronaves em
função do controle de tráfego justificam, plenamente, a implantação e manutenção do CINDACTA.
O Brasil é o pioneiro na criação e ativação do Sistema Integrado de Controle de Tráfego
uma
vez
que utiliza os mesmos radares para serviço de tráfego aéreo e para o serviço de controle
Aéreo,
de Operações Militares, possibilitando uma economia de 50 % nos meios, sem perda de operacionalidade
e eficiência.
Conhecemos, também, na oportunidade, o projeto mundial de implantação do Sistema
CNS/ATM (baseado na utilização de uma rede de satélites), que possui as seguintes principais
características .
Cobertura mundial de comunicações, navegação e vigilância desde muito baixas a altas
altitudes, abrangendo as zonas remotas e oceânicas,
Intercâmbio de dados entre sistemas aereoterrestres, para permitir a utilização plena das
possibilidades de automatização;
Serviço de navegação e aproximação para pistas não dotadas de auxílios para pouso; e
Elevada capacidade de gerenciamento de tráfego aéreo.
Esta alternativa de gerenciamento de tráfego mundial já está sendo objeto de discussão,
com o cronograma de implantação plena do novo sistema para o ano de 2010, restando, ainda, definições
importantes a serem tomadas quanto a aspectos técnicos e financeiros.
Ante a relevância dessas informações, decidi dar conhecimento a Vossas Excelências dessa
minha visita de trabalho à unidade constante da LUJ n° 03, sob minha relatoria, ressaltando que essa
iniciativa não acarretou qualquer ônus ao TCU.
Agradeço aos servidores desta Casa já mencionados o assessoramento que me prestaram,
além de consignar satisfação pelo patriótico e competente trabalho que vem sendo desenvolvido naquele
Comando "
RELATÓRIO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO TCU NO CONDEX FALL'98

•

Relatório apresentado pelo Ministro Humberto Guimarães Souto
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Por designação do Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente, informo a Vossas
Excelências que, acompanhado do eminente Ministro Valmir Campelo, participei na semana passada do
Congresso COMDEX FALL'98, realizado pela 20a vez nos Estados Unidos. O Congresso teve 225.000
visitantes de todo o mundo e 2.400 expositores, que lançaram este ano mais de 10.000 produtos. De
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Brasília estavam presentes cinco empresas, abrigadas no Pavilhão Brasileiro de SoSft"w
Softex (Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de Software).
O COMDEX FALL é o maior evento de informática de todo o mundo. Há dois pavilhões
para exibição de produtos e serviços onde são apresentados os mais recentes lançamentos onde é possível
conhecer o que há de mais moderno na área. São também organizadas conferências sobre os mais
diversos temas da atualidade relacionados à tecnologia da informação. Nessas oportunidades, podem-se
discutir novas tendências e tecnologias da indústria para utilização por instituições privadas e públicas.
As novidades deste ano na Comdex foram a criação de novos pavilhões tecnológicos sobre
os temas: Y2K, Linux, Novell Partners, Internet Telephony, Computer Associates Partner e uma área
denominada Sm@rt Reseller, reunindo líderes do mercado de distribuição de produtos e serviços de
tecnologia da informação — TI.
As discussões se dão sob a forma de palestras, painéis e conferências apresentadas por
grandes executivos, especialistas da indústria, professores e cientistas e são organizadas conforme
mostrado a seguir.
a) Keynotes: são conferências apresentadas por presidentes das maiores empresas do
setor; este ano foram seis apresentações:
Soluções Inovadoras — Bill Gates, Presidente da Microsoft, examinou as tendências
de sua empresa para o próximo século. Pesquisas efetuadas junto a clientes levaram a Microsoft a se
concentrar em pesquisa e desenvolvimento e a buscar simplicidade, diminuição dos custos e sistemas
mais gerenciáveis. O Sr. Gates está certo de que, à medida que se aproxima o novo milênio, a Internet se
torna cada vez mais um meio de comunicações para a globalização. Para ele, o futuro se abre para o
surgimento de dispositivos portáteis, comunicação digital, novas formas de entretenimento e
oportunidades crescentes para a colaboração com parceiros e clientes. Haverá novas formas de
aprendizado para crianças, idosos e deficientes com computadores que podem ver, ouvir e aprender.
Perspectivas para a Construção de Comunidades Abrangentes de Conhecimento
— Jeff Papows, Presidente da Lotus, abordou as mudanças revolucionárias que empresas de todos os
tamanhos estão sofrendo à medida que permitem e aproveitam a base do conhecimento coletivo de
empregados, parceiros e clientes em todo o mundo. Ele detalhou as tendências e tecnologias que
trouxeram o mercado/negócio eletrônico de um estágio experimental a um ponto onde existe um
componente fundamental de conhecimento verdadeiro de tecnologia de gerenciamento e um requisito
básico para a condução dos negócios em uma escala global. O Sr. Papows discutiu as novas formas por
meio das quais as empresas estão administrando suas bases de conhecimento, utilizando essas
tecnologias, à medida que se reinventam continuamente para acompanhar a mudança constante das forças
do mercado à sua vida.
Compaq: Melhores Respostas para o Novo Mundo da Informática — Eckhard
Pfeiffer, Presidente da Compaq, apresentou a visão de sua empresa para o futuro da informática, a
estratégia global de tecnologia de informação da companhia e os produtos inovadores e soluções que
capacitam a Compaq a responder melhor às perguntas de seus clientes. Ele falou sobre sua visão em
relação às redes domésticas e como a empresa fornece aos seus clientes soluções baseadas na Internet.
Discutiu os planos da sua companhia para expandir a liderança em PCs, incluindo suas iniciativas no
mercado de pequenas e médias empresas, e descreveu a transformação do modelo de distribuição da
Compaq. Essas mudanças capacitam os clientes a fazerem negócios com a Compaq da forma que
quiserem, por intermédio de um gerente de conta, de um parceiro intermediário ou diretamente pela
Internet.
Tornando a Era da Informação Possível por Meio da Computação na Internet —
Lawrence J. Ellison, Presidente da Oracle, falou sobre sua visão do futuro no momento em que o mundo
se move em direção à economia de rede. A economia de informação está substituindo rapidamente a
economia de material. Os PCs ainda são difíceis e de alto custo no que se refere ao uso e à manutenção e
por isso muitas pessoas são impossibilitadas do acesso fácil à grande quantidade de informação crítica
armazenada nas redes e na Internet. À medida que se caminha para o século 21, o acesso à informação
precisa ser tão difundido, barato e simples como o telefone para assegurar participação econômica igual
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para todos. Segundo o Sr. Ellison servidores poderosos serão o futuro e o uso extensivo de pequenos
servidores em Windows NT é um erro estratégico.
Tecnologia e Visão: Permitindo Negócios na Economia Global — Charles Wang,
Presidente da Computer Associates International, apresentou como os ambientes de rede de computação e
a Internet continuam a expandir o mercado global, e como as empresas precisam encarar a tecnologia
como mais do que uma simples ferramenta de contabilidade ou produtividade. Em sua palestra, o Sr.
Wang discutiu como a tecnologia certa, usada com uma compreensão clara de objetivos das empresas, irá
permitir que elas maximizem seu valor.
"Tecnicamente Incorreto" Chega a Vegas — Craig Barret, Presidente da Intel,
fugindo das considerações gerais normalmente apresentadas, participou do programa Politicamente
Incorreto, da rede ABC, apresentado por Bill Mager, num quadro deste programa satírico de entrevistas
intitulado "Tecnicamente Incorreto". Juntamente com o Sr. Barret, Penn Jillette, Esther Dyson e Bill Nye,
o Homem Ciência, participaram como convidados do painel de Mager.
Futuro Hesitante, Não! Patente, Produto e Lucro... — Rick Thoman, Presidente da
Xerox, e John Seely Brown, Cientista-Chefe daquela empresa, mostraram como, na década de 70, o
Centro de Pesquisa da Xerox Palo Alto (PARC) desenvolveu as tecnologias principais que moldaram o
atual quadro da tecnologia digital. Atualmente, o PARC continua a ser um gerador produtivo de
inovações. Isto acontece com uma administração clara de patentes, produtos e lucros. A "parceria
dinâmica" de Thoman e Brown demonstra que tanto os cientistas quanto os burocratas estão indo na
mesma direção — adquirindo conhecimento, desenvolvendo a criatividade, explorando a marca e
distribuindo os lucros. Para atingir esses objetivos, as tecnologias de informação estão sendo trabalhadas
nos centros de pesquisa da Xerox em todo o mundo explorando uma nova era de possibilidades em
computação.
A Face Mutável das Telecomunicações — John Sidgmore, Presidente da UUNET
Technologies Inc., apresentou palestra na qual lembrou que a Internet foi originalmente planejada para
comunicações apenas em texto. Desenvolvimentos recentes em comunicações em tempo real tais como
áudio e vídeo-telefonia exigem grande largura de banda que pressiona um sistema que não foi projetado
para lidar com essa carga. John Sidgmore discutiu as mudanças necessárias para transformar a Internet, da
estrutura de hoje para uma rede para negócios muito mais rápida, capaz de lidar com os problemas do
tráfego multimídia, da utilização crescente e do desenvolvimento tecnológico adicional. Em sua
apresentação, o Sr. Sidgmore também abordou as seguintes questões: desenvolvimento da espinha dorsal
da Internet; parcerias comerciais importantes que intensificarão o crescimento e o acesso à Internet;
questões de responsabilidade e o que os ISPs estão fazendo para melhorar a qualidade do serviço; e
tendências futuras para o desenvolvimento da Internet e para os serviços ao cliente.
b) Powerpanels: Discussões de três ou quatro grandes especialistas sobre temas
previamente selecionados.
A Bola de Cristal do Comdex: Comdex e Wall Street — Wall Street, algumas vezes,
parece ser o centro do universo para empresas produtoras de tecnologia, como usuária dessa tecnologia e
como provedora de capital e riqueza. Bear Stearns, um proeminente provedor de pesquisa de tecnologia
para Wall Street, reuniu um painel com os principais administradores financeiros e visionários para
discutir seus pontos de vista sobre o que impulsiona o mundo e sobre os temas de investimento crítico
para o próximo milênio.
Insights de Gente de Dentro: Alcançando o Consumidor Final — Existem 98
milhões de lares nos Estados Unidos. Destes, 43 milhões possuem computadores. 54 milhões de
americanos acessarão a Internet esta semana; 185 bilhões de e-mails serão enviados este ano,
ultrapassando pela primeira vez na história o tradicional correio de primeira classe. A natureza do
trabalho está mudando as relações entre os níveis mais baixos e os níveis gerenciais e técnicos das
empresas à medida que a tecnologia migra dos trabalhadores qualificados para as massas. As regras do
jogo estão mudando e distúrbios na indústria são uma certeza. Fabricantes, bancos, empresas de turismo e
companhias aéreas estão mantendo comunicação direta com seus consumidores, enquanto a indústria
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eletrônica voltada para o consumidor descobre que as redes que conectam consumidores estão
substituindo as formas tradicionais de distribuição.
c) Supersessions: Discussões em grupos de quatro especialistas sobre tecnologia
avançada.
Exibição High-Tech: A Casa Inteligente do Futuro... O Futuro Está Mais Perto
do que Você Imagina! - Nessa sessão foram discutidas questões relacionadas com conexões de dados
em alta velocidade, residências com redes e equipamentos digitais convergindo para o ambiente
doméstico Atividades em todas essas áreas estão se desenvolvendo muito rapidamente. Empresas de
vários ramos estão trabalhando em produtos que trarão para o mercado novos aparelhos digitais, tais
como o refrigerador digital e o toalete digital, assim como a conexão e a interatividade de alta velocidade
para o lar. Essa SuperSession foi uma oportunidade de assistir a demonstrações do que é novidade hoje e
conhecer produtos dessas importantes áreas que estão sendo colocados no mercado para serem utilizados
no futuro imediato.
Apresentação High-Tec: Luzes, Câmera, Ação! - Nessa sessão foi possível
experimentar os resultados das mais interessantes possibilidades de produção para a mídia na forma em
que estão sendo usadas nas empresas e na televisão, no rádio, em sues da Rede e em filmes. Especialistas
nas áreas de produção de vídeo e animação apresentaram experiências de áudio e animação em
computador e fizeram demonstrações de soluções criativas para a tecnologia de produção de mídia.
Muitas dessas poderosas tecnologias e técnicas de produção podem ser ampliadas ou reduzidas em toda a
Internet, em CDs, apresentações do tipo high-end, televisão, filmes, animação e apresentações ao vivo.
Além desses três grandes blocos de conferências e apresentações na forma de keynotes,
powerpanels e supersessions, foram organizados:
d) Conferências Tecnológicas - 52 apresentações desenvolvidas em três níveis: Nível 100
para todos aqueles com poder decisório, oferecendo uma visão geral e compreensão básica da tecnologia;
Nível 200 para gerentes técnicos e de tecnologia da informação, fornecendo suficiente compreensão da
tecnologia para criar soluções empresariais ou institucionais; e Nível 300, oferecendo conhecimento
aprofundado da implementação de novas tecnologias, destinado a técnicos e desenvolvedores de TI,
exigindo alguma familiaridade com os temas, que incluíram Terceirização de Serviços de TI, Empresas
Virtuais, Telefonia via computador, O Futuro da Internet, O Bug do ano 2000, Sistema Operacional Linux
como uma Alternativa ao Windows, Histórias de Sucesso do Java, Windows CE versus Java, Câmeras
Fotográficas e de Vídeo Digitais, DVD Rom, TV Digital e TV pela Internet, Visões para os Próximos 15
anos, e Equipamentos Portáteis de Mão;
e) Universidade Java - cursos de quatro dias para profissionais de diversas áreas sobre a
tecnologia Java;
1) Cursos de curta duração - 18 eventos abordando temas como Arquitetura de Redes
para Dados, Voz e Vídeo, Práticas de Comércio Eletrônico, Estratégias para Acesso Remoto,
Desenvolvimento de Aplicativos para Windows CE, Segurança das Redes de Hoje etc.;
g) Comdex InFocus - Sessões de alto nível para dirigentes que tomam as grandes decisões
tecnológicas nas organizações. Especialistas destacam a direção das indústrias, as empresas e suas
tecnologias e as implicações para as organizações. O Programa InFocus compreende três ramos: Fórum
de Lideres do Pensamento, Promessas Tecnológicas versus Realidades dos Negócios e a Obsessão da TI
com o Total Cosi of Ownership.
Com relação às mais recentes novidades tecnológicas destacaram-se:
Soluções para instalação de VPN (rede privada virtual) em empresas, apresentadas por
diversos fabricantes, e microcomputadores com processadores de 450 MHz, utilizando tecnologias
interativas tais como 40xCD-ROM e 4xDVD.
Programas e equipamentos que permitem comunicações telefônicas via
microcomputador. Não obstante as inovações, ainda é necessário melhorar a qualidade da voz. Durante o
COMDEX, discutiu-se quando os serviços de voz estarão disponíveis para usuários residenciais ou de
empresas.
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Microcomputadores de mão revitalizados com a chegada do 3Com Palm III, do Windows
CE e de uma série de novos aplicativos. A Compaq, por exemplo, lançou seu computador de mão por U$
599 que é o primeiro do gênero a ser produzido especificamente para o mercado profissional, permitindo
o acesso a redes de computadores. A Philips também lançou dois modelos baseados no Windows CE.
Utilização de TV e vídeo diretamente na tela do computador, com a possibilidade de
capturar as imagens escolhidas, salvando-as em arquivos com a utilização da TV Master, cartão
desenvolvido pela Phoebe Micro. A Panasonic também apresentou seu primeiro cartão
sonorizador/decodificador (Modelo TBIT) em formato totalmente digital que permite a apresentação de
TV digital de alta definição na tela de um microcomputador (PC-DTV). O cartão foi desenvolvido em
colaboração com a Compaq.
Equipamentos e programas eficientes para reconhecimento de voz e edição de texto
apresentados pela Dragon Systems e Lernout&Hauspie.
Lançamento de PCs como o Compaq Presario 5600 com processadores de 450 MHz e
FireWire, barramento serial que permite transmissão de dados à velocidade de 400 Mbps.
Tecnologia biométrica para reconhecimento de pessoas pela observação da íris humana.
O IriScam, por meio de um scanner da íris, permite o seguro reconhecimento de um indivíduo, mesmo
que ele esteja usando óculos ou lentes de contato. A tecnologia poderá ser utilizada para autorizar
transações bancárias ou comerciais, abrir portas, obter dinheiro em caixas automáticos, validar cartões de
crédito, ligar um automóvel, conferir bilhetes de passagem e inúmeras outras aplicações.
Pequenas redes sem fio com velocidade de 2Mbps a distâncias de até 75 metros de raio.
Modems mais rápidos, como o DSL, que permitem a transmissão de dados via Internet a
uma velocidade 50 vezes maior que a dos modems analógicos convencionais.
- Nova interface de microcomputadores do tipo Universal Serial Bus, porta que permite
ligar novos equipamentos ao computador sem necessidades de configuração ou mesmo de abrir a
máquina
Monitores planos de 15” vendidos por menos de US$ 1,000.
Câmera de vídeo digital de tamanho 10X15 cm, lançada pela Panasonic, com a mesma
qualidade das câmeras profissionais utilizadas por emissoras de TV.
Music Player portátil digital que permite armazenar e manipular arquivos musicais
baixados na Internet.
Como tendências para o futuro podem-se destacar:
- Utilização cada vez maior de portáteis de mão baseados no Windows CE. Para melhorar a
qualidade dos textos exibidos nas telas de cristal líquido, a Microsoft anuncia uma nova tecnologia
chamada Clear Type.
Popularização dos livros eletrônicos (e-books) também utilizando Windows CE
Aumento do desempenho dos PCs com a utilização dos novos processadores de 64 bits.
Massificação de empresas virtuais para comércio eletrônico.
Tecnologias de rede para utilização na vida cotidiana e produtos para a "vida digital" tais
como câmeras fotográficas digitais com resolução e capacidade de armazenamento muito superiores às
existentes em 1997, câmeras de vídeo digitais e vídeo digital (DV) e scanners com elevada resolução.
Utilização cada vez maior da Internet para o comércio
Cada vez menor utilização de papel. A Chrysler, por exemplo apresentou dois carros —
Jeep Grand Cherokee e Chrysler 300M, modelos 1999 — que foram totalmente projetados sem papel
utilizando o programa CATIA (Computer-Aided Three-dimensional Interactive Application).
Ao encerrar esta Comunicação desejo, em meu nome e no do Ministro Valmir Campelo,
agradecer ao Ministro-Presidente Homero Santos a honrosa delegação para representar o Tribunal nesse
COMDEX FALL'98.
Conforme Vossas Excelências podem avaliar pelo relato que acabo de fazer, tivemos
acesso ao que há de mais moderno em tecnologia da informação, área tão importante para qualquer
entidade constantemente em busca de seu próprio aperfeiçoamento, como o TCU, que, sob a liderança do
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, vem desenvolvendo um consistente e ambicioso programa de
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informatização e modernização de sua Secretaria ao qual, agora, podemos apresentar como contribuição o
resultado de nossa missão no COMDEX FALL'98, encaminhando ao Comitê de Informática do Tribunal
todo o material obtido e nos colocando à disposição dessa Presidência e do referido Comitê para
sugestões e esclarecimentos."
SORTEIO DO RELATOR DAS CONTAS DO GOVERNO
(Exercício Financeiro de 1999)
Tendo em vista sua eleição para Presidente deste Tribunal, o Ministro Iram Saraiva
comunicou a sua impossibilidade de fazer o acompanhamento das Contas do Presidente da República,
relativas ao exercício de 1999 e solicitou à Presidência que sorteasse novo Relator.
O Presidente, Ministro Homero Santos, determinou à Secretária Geral das Sessões — SGS
que promovesse novo sorteio, o que foi feito imediatamente, sendo sorteado Relator, o Ministro Valmir
Campelo.
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes Processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-003.273/95-4
Interessado: Almir Cesar Ferrer
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 135, Inciso II do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-250.055/97-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Ubatã - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-928.568/98-9
Interessado: Antônio Dias Soares
Motivo do Sorteio: Assunto fora das LUJs - Art 3, par. 4° da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2 CÂMARA
Processo: TC-350.179/95-6
Interessado: Prefeitura de Estreito/MA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: TC, PC, TCE
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-001.622/97-8
Interessado: Universidade Federal de Goiás
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
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Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 45, organizada em
26 de novembro último, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 829 a 849, e aprovado os
Acórdãos n's 180 a 182, que se inserem no Anexo I desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios, Votos e Propostas 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° e 9 0 , 80, incisos V e VI,
84 a 87 e 89):
Proc. n° 013.328/94-8, relatado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. n's 019.244/90-8 (com os Anexos nos 005.971/93-4, 005.972/93-0, 013.316/89-5,
006.836/89-5 e 013.315/89-7), 016.560/91-4 (com os Anexos n's 005.971/93-4, 019.083/90-4 e
225.126/90-7), 275.435/95-4 e 926.184/98-9, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.;
Procs. nos 625.314/97-2, 650.213/97-1, 001.560/98-0, 005.843/98-7 e 925.308/98-6,
relatados pelo Ministro Humberto Guimarães Souto;
Procs. ri% 350.250/92-8, 014.853/97-3, 004.415/98-1 e 004.970/98-5, relatados pelo
Ministro Valmir Campelo; e
Procs. n's 400.063/97-2, 325.251/97-5, 275.144/97-6 e 450.070/97-2, relatados pelo
Auditor Lincoln Magalhães da Rocha.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, e relatados nesta data, nos termos do § 9° do artigo 77,
do Regimento Interno, os seguintes processos:
á:1 s 001.198/97-1, 007.760/97-3, 007.766/97-1 e 927.936/98-4 (Ministro Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça);
nos 650.118/98-7 (com o apenso n° 650.372/96-4), 927.808/98-6 e 928.181/98-7
(Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo); e
n's 350.228/95-7 e 475.224/95-7 (Auditor, Benjamin Zymler).

•

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 45/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 007.407/95-5 (Ministro Adhemar Paladini Ghisi);
n° 003.868/98-2 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça); e
n° 003.379/97-3 (Ministro Valmir Campelo).
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo II, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões n's 858, 859 e 861, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e
Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos LIN 013.984/96-9, 015.800/95-4 e 927.751/984, 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 dezessete horas e dez minutos, a
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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.

cet.,
qa.n■,1". C ELE IR TEODORO Q. •NÇAL
Secretária do Plenário
Aprovadaem 09 de dezembro de 1.998
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Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 48 , DE 02-12-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios, Votos e Propostas de Decisão, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como
Decisões de n's 829 a 849, proferidas pelo Tribunal Pleno em 02 de dezembro de 1998, e Acórdãos n's
180 a 182, 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).

•

c g

CSant..
Cerzir
Secretaria do Plenário
'

.

12

1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe I - Plenário
TC- 013.328/94-8
Natureza: Recurso de Reconsideração
Órgão: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no
DF- DAMF/DF
Interessados: Djair Fiorillo Lopes e Vasco de Andrade Fagundes
Ementa: Recurso de Reconsideração interposto pelos interessados
contra o Acórdão n° 169/97 — Plenário. Conhecido e provido aquele
relativo ao Sr. Djair Fiorillo Lopes. Julgamento das contas
regulares com ressalva, dando-se quitação. Não conhecimento da
peça recursal apresentada pelo Sr. Vasco de Andrade Fagundes por
intempestiva e por não estar acompanhada de elementos probantes,
não existindo fatos novos capazes de alterar o Acórdão recorrido.
Mantença da irregularidade das contas do Sr. Vasco de Andrade
Fagundes. Comunicação aos recorrentes.
Cuidam os autos de Recurso de Reconsideração interpostos pelos Srs. Djair Fiorillo Lopes
e Vasco de Andrade Fagundes contra o Acórdão n° 169/97 — Plenário, por meio do qual foram julgadas
irregulares as contas dos recorrentes, aplicando-se-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58,
inciso I, da Lei n° 8.443/92, de 16.07.92, no valor de R$ 2.000,00, tendo em vista as diversas
irregularidades detectadas nas respectivas gestões.
Adoto como relatório a bem elaborada instrução da lavra do AFCE Silvio Levcovitz, que
2.
teve o endosso da Diretora da 2a DT, em substituição, e da Secretária de Controle Externo da 10' SECEX:
•

"Da Admissibilidade
2 O recurso do Sr. Djair Fiorillo Lopes deu entrada neste Tribunal em 29.08.97 (fl. 1), 18 dias
após o recebimento da notificação do teor da Deliberação ora recorrida (fl. 465 do volume principal,
verso). No entanto, observa-se que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento não confere com as
demais firmas do Responsável constantes dos autos (vide, por exemplo, a petição de fl. 1). Destarte, a
análise da tempestividade, nos termos do art. 33 da Lei Orgânica desta Casa, fica prejudicada.
2.1 Considerando que os demais critérios de admissibilidade insitos no supracitado dispositivo
legal foram atendidos (ineditismo do ato e legitimidade do recorrente), entende-se que o recurso
impetrado pelo Sr. Djair Fiorillo Lopes deva ser conhecido, com base nos arts. 31, 32, inciso I, e 33 da
Lei n° 8.443/92.
3 Já a peça recursal apresentada pelo Sr. Vasco de Andrade Fagundes ingressou nesta Corte 17
dias após a sua notificação (fl. 2); essa, integralmente válida (fl. 466 do volume principal, verso).
Nesse caso, não foi obedecida a tempestividade do feito, ensejando, por conseguinte, o seu nãoconhecimento, de acordo com arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da mesma Lei.
Do Mérito
4 Serão analisados, a seguir, os argumentos e elementos trazidos por ambos os recorrentes.
Inicialmente, abordam-se aqueles aduzidos pelo Sr. Djair Fiorillo Lopes.
4.1 Das ponderações introdutórias apresentadas pelo ex-Delegado, destacam-se as seguintes:
'(..), o período de minha gestão à frente da (.) DAMF/DF foi de 01.12.92 a 11.04.93, isto é,
apenas 4 (quatro) meses de efetivo exercício, dos quais 1 (um) em 1992 e 3 (três) em 1993, (..) (item
3, fl. 2 do volume III).
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(omissis)
(..), cabe recordar que no período de apenas 4 (quatro) meses que por ali passei, o Ministério
da Fazenda esteve sob o comando de 3 (três) Ministros (..).
Como é de conhecimento dessa Egrégia Corte, as mudanças de Ministros tumultuam
completamente as condições de trabalho. A estagnação por parte dos dirigentes maiores é visível pois
a incerteza da permanência nos seus cargos faz com que protelem decisões administrativas, muitas
vezes de extrema importância (itens 7 e 8, fl. 3 do volume III).
(omissi.$)
Ao assumir a DAMF-DF, no dia I° de dezembro de 1992, deparei-me com inúmeras ações
urgentes, relacionadas às licitações em curso e ainda àquelas necessárias ao bom andamento das
atividades para o ano de 1993, pois na grande maioria, tratava-se (sic) de serviços contínuos tais
como manutenção preventiva e corretiva em diversos prédios do Ministério da Fazenda, aquisições de
passagens aéreas, serviços de transporte de volumes, serviços de lavanderia da Escola Fazendária ESAF, etc., que por sua natureza não poderiam sofrer solução de descontinuidade.
É importante registrar que, no mês de dezembro de 1992, foram realizadas 53 (.) licitações,
sendo 34 (..) na modalidade de Convite, 13 (..) de Tomada de Contas e 6 (..) de Concorrência, sendo
que quase todas ensejavam a celebração de contratos para início dos serviços no mês de janeiro de
1993 (itens 10 e 11, fl. 3 do volume III)
(om issi.$)
(..) num curto espaço de tempo fiui obrigado a promover, dentre os cinco cargos mais
importantes, 3 (três) substituições, sendo estas nas áreas mais demandadas e questionadas. (Portarias
Diversas de Exoneração e Nomeação Anexo II- Fls 8 a 15) (item 24, fls. 5 e 23/30 do volume III).
(omissis)
As falhas apontadas pelo Controle Interno, em sua maioria, são resultado da reforma
administrativa de 1990, na qual foram transferidos para o Ministério da Fazenda, atividades dos
órgãos extintos como Ministério da Industria e Comércio - MIC e Secretaria de Planejamento .S'EPLAN, sem contudo ter o Ministério da Fazenda recebido recursos humanos especializados,
necessários para fazer face aos trabalhos que foram absorvidos em decorrência das extinções" (item
27, fl. 5 do volume III).'
4.1.1 Conforme se depreende dos Relatório e Voto associados ao Acórdão recorrido, a
fundamentação que embasou o julgamento pela irregularidade das contas e a aplicação da multa não é,
propriamente, a ocorrência das irregularidades detectadas, mas a omissão do gestor quanto a medidas
efetivas que revertessem aquela situação preexistente. Assim, entende-se que as considerações gerais
do Recorrente acima transcritas serão mais bem avaliadas em concomitância à análise pontual de cada
uma das irregularidades atribuídas ao Responsável.
4.2 Relativamente aos "saldos apurados nos inventários de almoxarifado, bens móveis e imóveis
divergentes dos registrados pela contabilidade" (subitem I do item 3 do Relatório, fl. 452 do volume
principal), o ex-Gestor, quando da apresentação das razões de justificativa, afirmou que "a não
correção do problema decorria principalmente da dificuldade de identificação dos pontos
conflitantes" (fl. 237 do volume principal), o que foi redargüido, tendo em vista que "o Tribunal, em
trabalho de auditoria realizado no primeiro semestre de 1995, fls. 391/438, conseguiu, por intermédio
de sua equipe, que a Unidade adotasse de imediato providências para a regularização dessas
situações, conforme exposto às fls. 410" (item 3.1 do Relatório, fl. 452 do volume principal).
4.2.1 Neste recurso, o ex-Delegado ratifica a dificuldade de solução dos problemas
fundamentado no fato de que a correção de tais irregularidades somente foi iniciada em 1995, dois
anos após sua exoneração (itens 34 e 35, fl. 6 do volume III).
4.2.2 Declarou que os pontos conflitantes foram identificados durante sua gestão, apesar de a
solução ter ocorrido em meados de 1995 (item 36, fl. 6 do volume III).
4.2.3 Aduziu que não permaneceu inerte diante dos acontecimentos, porém não conseguiu
resolvê-los definitivamente. Indicou, também, os documentos de fls. 104/6 do volume III, como prova
de seus atos (item 37, fl. 6 do volume III). Com relação a esses documentos, sustentou que comprovam
2
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a sua determinação relativa à expedição, pela Divisão de Recursos Materiais - DIREM, do Memorando
Circular n° 94/92, de 02.12.92, solicitando o levantamento patrimonial, a indicação do estado de
conservação dos bens e, ainda, o responsável pela sua guarda. No entanto, informou que não foi
possível resgatar tal documento nos arquivos da DAMF/DF (itens 14 e 15, fl. 4 do volume III).
4.2.3.1 Julgando a resposta à providência acima relatada insatisfatória, promoveu, em 22.03.93,
a substituição da chefia da DIREM, conforme comprova o documento de fl. 23 do volume III.
4.2.4 Finalmente, acrescentou que o problema ora questionado originou-se na incorporação do
MIC e da SEPLAN ao Ministério da Fazenda, pois 'os saldos contábeis foram transferidos a
DAMF/DF sem a contrapartida física dos ben.s móveis, não permitindo, dessa forma, o fechamento

Atribuiu, por conseguinte, a responsabilidade das divergências aos exinventariantes dos órgãos incorporados (itens 38, 39 e 43, fl. 6 do volume III).
4.2.5 No que se refere à dificuldade de solução dos problemas (subitem 4.2.1 supra), o fato de as
iniciativas só terem sido implementadas em meados de 1995 não traduz a complexidade das
providências cabíveis, mas, apenas, a inércia dos diversos gestores do Órgão.
4.2.6 Quanto a declaração de que os pontos conflitantes foram identificados em sua gestão
(subitem 4.2.2 retro), nota-se uma flagrante contradição com o anteriormente alegado (vide subitens
4.2 e 4.2.1 acima), além de não ter sido apresentado qualquer comprovação a respeito.
4.2.7 No que tange à origem das irregularidades (subitem 4.2.4), ressalta-se sua irrelevância, vez
que a mácula imputada ao Responsável refere-se à não-implementação de medidas que efetivamente
alcançassem soluções.
4.2.8 Em relação ao descrito nos subitens 4.2.3 e 4.2.3.1 retro, observa-se, por meio dos novos
documentos trazidos aos autos, que o Recorrente efetivou providências visando à equação das
irregularidades. Destaca-se que a troca do chefe da DIREM, responsável direto pelo controle
patrimonial do Órgão reflete que o ex-Delegado reagiu prontamente à insuficiência das medidas
preliminares (Memorando Circular n° 094/92). Deve-se ponderar, também, tais iniciativas no contexto
das atribuições do Dirigente e das circunstâncias da DAMF/DF, de acordo com as considerações
introdutórias transcritas no subitem 4.1. Salienta-se o fato de o seu período de gestão ter sido de apenas
4 meses. Ante o exposto, entende-se que as questões discutidas neste tópico podem ser caracterizadas
como falhas formais.
4.3 A respeito das `falhas constatadas nos controles de bens móveis' (subitem III do item 3 do
Relatório, fl. 453 do volume principal), o ex-Delegado reafirmou que a 'principal providência adotada

das contas pela Delegacia'.

foi a exoneração do Chefe da Divisão de Recursos Materiais, conforme relatado no item 17, por
entender a sua administração muito falha e ineficaz'. Entendeu 'ter sido esta uma medida saneadora,
evitando desta forma a continuidade de erros que já vinham sendo cometidos anteriormente, pois o
chefe da DIREM ocupava o cargo há muito tempo' (itens 52 e 53, fls. 7/8 do volume III).
4.3.1 Reforçou a idéia de como seria possível para um gestor que passou apenas quatro meses,
debaixo de uma turbulência total, corrigir esses problemas, sendo que até 95 ainda não haviam sido

(itens 59 e 60, fl. 8 do volume III).
4.3.2 Complementou este ponto indicando o oficio de fl. 39 do volume III como prova da
adoção de medidas para sanar tal impropriedade (item 61, fl. 8 do volume III).
4.3.3 Invertendo-se a ordem de análise das justificativas apresentadas, o documento de fl. 39 do
volume III (subitem, 4.3.2), com a devida vênia, não teve como objetivo regularizar as citadas falhas,
mas, tão-somente, solicitar a cessão de materiais que o Órgão então necessitava.
4.3.4 As irregularidades ora tratadas eram diretamente ligadas àquelas relatadas nos subitens 4.2
a 4.2.8 supra, do que resulta a repetição dos argumentos já trazidos pelo Recorrente (subitens 4.3 e
4.3.1). De forma análoga ao ali manifestado, considera-se que também estas impropriedades possam
ser tomadas como falhas formais.
4.4 No que concerne aos 'saldos em contas transitórias oriundos de exercícios anteriores, sem
contabilização de transferência' destes ativos para as contas específicas (subitem IV do item 3 do
Relatório, fls. 453/4 do volume principal), o ex-Dirigente aduziu que "as justificativas sobre este item
corrigidos, (..)'
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são as mesmas do item anterior" (item 64, fl. 9 do volume III), as quais, igualmente, opina-se por seu
acolhimento.
4.5 Quanto á 'ausência de servidor designado para.fiscalizar a execução de contrato' (subitem
VIII do item 3 do Relatório, fl. 454 do volume principal), o Responsável alegou que apesar de não ter
havido a designação formal, na prática, o servidor destacado atestou as faturas e controlou o
recebimento dos periódicos, objeto do referido ajuste (item 66, fl. 9 do volume III).
4.5.1 Acrescentou tratar-se de um fato isolado que não trouxe qualquer prejuízo ao Erário,
caracterizando tal falha administrativa como de natureza formal (itens 65 e 66, fl. 9 do volume III).
4.5.2 Com relação à efetiva fiscalização do contrato, resgata-se a observação do Controle Interno
nos seguintes termos: 'o servidor responsável para atestar as.faturas não está exercendo as suas
atribuições satisfatoriamente, não efetuando o controle dos exemplares distribuídos para os diversos
órgãos do Ministério, limitando-se apenas a atestá-las sem aferir se foram efetivamente recebidos os
periódicos' (subitem 4.4.3.4, fl. 130 do volume principal).
4.5.3 No que pertine à caracterização da impropriedade como falha formal, compartilha-se com o
entendimento do Recorrente, em função da pequena relevância do fato frente às atribuições do exGestor, bem como das circunstâncias administrativas demonstradas anteriormente (subitem 4.1 retro).
4.6 A respeito do 'pagamento de aluguel sem ocupação efetiva de 5°c 6' pavimentos do edifício
executivo TOWER', foi assinalado que os 'argumentos trazidos pelo Sr. Djair Fiorillo Lopes, /1s.
240/245, parecem-nos satisfatórios em parte, no entanto, não explicam o porquê de a Administração
ter demorado tanto para celebrar os aditivos que devolviam esses pavimentos não utilizados' (subitem
IX do item 3 do Relatório, fls. 454/5 do volume principal).
4.6.1 Informou o ex-Gestor que os mencionados pavimentos foram locados, mediante ajuste de
10.12.92, para abrigar a Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda, que, por iniciativa
própria, desistiu de ocupá-los, por ter conseguido melhor alternativa. Porém a CISET/MF somente
informou a DAMF sobre a rejeição em meados de janeiro (itens 71 a 75, fls. 9/10 do volume III).
4.6.2 A partir de então a Coordenadoria de Serviços Gerais - COSEG e a Secretaria de
Administração Geral - SAG, ambas do Ministério da Fazenda, passaram a estudar a viabilidade de
outros órgãos da Ministério ocuparem aqueles espaços, pois a rescisão parcial do contrato traria
prejuízos à Administração. Todavia, em 28.02.93, essas ações mostraram-se definitivamente
infrutíferas (itens 76 a 79, fl. 10 do volume III). Relembra-se que o Responsável, quando da
apresentação das suas razões de justificativa, informou que a distribuição dos espaços para cada uma
das unidades do Ministério competia à SAG e à COSEG, cabendo à DAMF somente a execução do
contrato, ou seja, liquidar e pagar a respectiva despesa (fls. 240/2 do volume principal).
4.6.3 Assim, em 01.03.93, o ex-Dirigente encaminhou oficio ao proprietário do imóvel
comunicando a desistência da locação daqueles pavimentos (fl. 196 do volume III). Segundo
avençado, somente 60 dias após tal notificação seria possível a rescisão parcial, efetivada por meio do
10 Termo Aditivo, já celebrado na gestão do seu sucessor (itens 80 a 85, fls. 10/1 do volume III).
4.6.4 Conforme acima relatado, restou comprovadas as razões da demora na devolução dos
referidos pavimentos, bem como a inexistência de responsabilidade da DAMF quanto a esse aspecto.
4.7 No que tange à 'permanência de servidores lotados em unidades diferentes da
IIAPG/DA11/1F/DF, bem como de pessoas cujos nomes não foram localizados no cadastro do SIAPE,
com acesso à inclusão/exclusão na folha de pagamento' (subitem XI do item 3 do Relatório, fl. 455 do
volume principal), o Recorrente alegou que a 'diligência da CLSET que apontou esta impropriedade é
datada de 14.07.93 (..), comprovando que antes da diligência à DAA/IF não tinha conhecimento do
fato, não podendo desta forma adotar qualquer providência'(item 93, fl. 11, documentos às fls. 147/9,
todas do volume III).
4.7.1 A gestão do Sr. Djair terminou em 12.04.93. Ressalta-se, também, que, em função das
circunstâncias administrativas descritas no subitem 4.1 retro, não tinha o ex-Delegado, com os recursos
que então dispunha, condições de tomar conhecimento de tais fatos. Assim, opina-se pela exclusão da
responsabilidade do ex-Gestor quanto a essa irregularidade.
•
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4.8 Em referência ao 'não atendimento das diligências expedidas pela COAPE/CISET/MF
relativas a aposentadorias e pensões' (subitem XII do item 3 do Relatório, fl. 455 do volume
principal), ponderou que, quando do atendimento da audiência, limitou-se a 'informar que 'durante
minha gestão, todas as diligências e recomendações foram acatadas', porque, de fato, quando tive
conhecimento da situação, adotei os procedimentos acordados com a Coordenação Geral de Recursos
Humanos, (.). Ademais, não vislumbrei nenhum prejuízo ao erário, pois em todos os casos os valores
pagos a maior foram devolvidos ou descontados em pagamentos posteriores' (itens 95 e 96, fl. 12 do
volume III).
4.8.1 As diligências mencionadas foram apontadas nas alíneas a a n do subitem 4.10.6.1 do
Relatório de Auditoria n° 113/94 do Controle Interno (fls. 141/3 do volume principal). Porém, tanto
nas aludidas alíneas, como no restante dos autos, não constam as datas em que essas diligências foram
encaminhadas à Delegacia, tornando-se impossível verificar se o Recorrente efetivamente as recebeu.
Portanto, obriga-se aceitar as justificativas apresentadas.
4.9 No que concerne aos proce.ssos de ajuda de custo formalizados em desacordo com a
legislação vigente' (subitem XIII do item 3 do Relatório, fls. 455/6 do volume principal), justificou
que a identificação da impropriedade, e a conseqüente recomendação de sua correção, ocorreu após a
saída do Recorrente do cargo, fato já indicado no item 3.14 do Relatório (fl. 456 do volume principal).
Referiu-se, também, aos 'fatos apontados nas ponderações iniciais' (itens 98 e 100, fl. 12 do volume
4.9.1 De forma análoga ao relatado no subitem 4.7.1 supra, entende-se que os argumentos
elencados devam ser acolhidos.
4.10 Em concernência ao "pagamento de auxílio funeral fora do prazo estabelecido na
legislação em vigor" , o Relatório associado à Deliberação recorrida assinalou (subitem XIV do item 3
do Relatório, fl. 456 do volume principal), de forma idêntica ao manifestado quanto à impropriedade
relatada no subitem 4.9 supra, que foi constatado que o "Setor de Pessoal sequer conhecia o teor do
Relatório de Auditoria Integrada da Folha de Pagamento do MEFP, tendo a DIREC/DAMF-DF só a
partir de 1994 tomado iniciativa para, pelo menos, ter condições de conseguir desempenhar as suas
funções" (sublinhamos).
4.10.1 De forma coerente, as justificativas apresentadas pelo Recorrente são similares àquelas
relativas à impropriedade tratada no subitem 4.9. Assim, sugere-se que elas devam ser aceitas.
4.11 A respeito do Vescumprimento de recomendação do Tribunal de Contas da União'
(subitem XV do item 3 do Relatório, fl. 456 do volume principal), o ex-Gestor expõe que, conforme
ínsito no subitem 4.4.1.14 do Relatório da CISET (fl. 125 do volume principal), tal recomendação teria
sido encaminhada por meio do oficio n° 401 - 7' IGCE, cujo teor refere-se `ao processo licitatório e
contrato para fornecimento de passagens aéreas, totalmente fora de minha gestão' (itens 108 a 115,
fls. 14/5 do volume III).
4.11.1 O citado oficio, anexado à fl. 12 deste volume, indica seu encaminhamento à Unidade em
13.12.93. Tendo em vista que não foi realmente o Recorrente que recebeu tal determinação, manifestase pelo afastamento dessa impropriedade.
4.12 Finalmente, quanto a 'não implementação de recomendações da auditoria do exercício
anterior' (subitem XVI do item 3 do Relatório, fl. 456 do volume principal), a cronologia dos fatos é
análoga à ordem daqueles já aludidos nos subitens 4.7, 4.9, 4.10, pelo que propõe-se acatar os
argumentos aduzidos (itens 116 e 117, fl. 14 do volume III).
4.13 Concluindo, o Responsável expôs 'que, independente das justificativas que aqui levo a
efeito, na multa a mim imputada por esse Tribunal, não se levou em consideração que fiquei apenas 3
meses no cargo, isto é, 1/4 do tempo, e também que procurei ju.stificar todos os fatos apontados, o que
não ocorreu com o gestor que me sucedeu no cargo' (item 119, fl. 14 do volume III).
4.14 Ante o exposto, entende-se que as justificativas apresentadas às irregularidades atribuídas
ao Sr. Djair Fiorillo Lopes devam ser acolhidas no sentido de suprimi-las ou caracterizá-las como
falhas formais, provendo-se o Recurso de Reconsideração impetrado pelo Responsável contra o
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Acórdão n° 169/97 - Plenário para julgar regulares, com ressalva, as contas do referido Gestor, bem
como excluir a multa que lhe foi aplicada.
4.14.1 Sucessivamente, caso o Tribunal não acate a proposta acima formulada, negando
provimento ao Recurso, sugere-se, com a máxima vênia, que o valor da multa aplicada ao Sr. Djair
seja reformulado, tendo em vista a sua gestão de apenas 3 meses no exercício, de acordo com o
transcrito no subitem 4.13 supra.
5 Em relação ao recurso impetrado pelo Sr. Vasco de Andrade Fagundes, destacam-se, também,
algumas considerações gerais do Responsável:
'(..) quando assumi aquela Delegacia nenhum documento ou relatório me foi apresentado no
sentido de que eu pudesse tomar conhecimento de irregularidades que por ventura tivessem ocorrido
ou estivessem ocorrendo, para que eu pudesse assim adotar providências de imediato, pelo contrário,
tive que assumir uma unidade do porte da DAMF-DF, de uma complexidade e diversidade de assuntos
e ações ímpar, (.), que já estava crônico, pois o mesmo já se arrastava desde o exercício de 1990,
quando da junção dos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, (..) (fl. 2).
(omissis)
(..) as pendências eram de soluções demoradas e demandavam muito tempo, não permitindo
que o serviço do dia a dia fosse executado, e assim havia se criado o ciclo vicioso, não se resolve os
problemas de hoje porque tem de resolver os de ontem, mas, os de ontem demoram e aí suspende o
que se estava fazendo para fazer o outro e nunca termina nem um nem outro, apenas soma-se; em
1993 o que fiz foi quebrar esse círculo vicioso (..) (fl. 3).
(om issis)
(..) a velocidade com que ocorria as mudanças dentro do Ministério da Fazenda, começando
pelos Srs. Ministros, provocando uma total instabilidade, apatia e indecisão nos funcionários que não
tinham mais motivação nenhuma, (..). (..) administrar insatisfação, insegurança, descontentamento e
desorganização é como se tivemos (sic) que caminhar sobre cascas de ovo, pois, o gestor administra
pessoas e depende delas, o que é totalmente diferente de analisar números e palavras escritas em uma
folha de papel, fechado em um sala, alheio aos. fatos e pressões que levam ou levaram o administrador
a agir ou deixar de agir em determinada época ou situação'(fl. 3).
5.1 Quanto à afirmação do Recorrente que não teria recebido qualquer relatório que lhe
apontasse as irregularidades, cita-se trecho do Relatório correlato à Deliberação recorrida: `(..) o
administrador precisa ter o interesse para saber identificar as áreas especificas passíveis de serem
melhoradas, inclusive para que mudanças necessárias possam ser feitas e para que prejuízos não
venham ocorrer posteriormente em razão de sucessivas gestões ineficientes' (subitem 3.4.1 do
Relatório, fl. 453 do volume principal).
5.1.1 No que concerne ao ciclo vicioso a que se referiu o ex-Delegado, entende-se que o
administrador tem o dever de empregar todos os recursos disponíveis na solução dos problemas, sejam
eles antigos ou recentes. Conforme já relatado no subitem 4.1.1 retro, as penalidades impostas
fundamentaram-se na inércia do Gestor frente às irregularidades, e não na sua existência propriamente
dita
5.1.2 A respeito das dificuldades de mobilização de pessoal, observa-se que todo servidor
público, comissionado ou não, gestor ou subalterno, tem seus deveres e obrigações, cuja observância é
regulada na forma de seu Estatuto. Todavia, opina-se que tais circunstâncias, quando efetivamente
comprovadas, devem ter sua relação objetiva com a irregularidade devidamente avaliada.
5.1.3 Por fim, cumpre esclarecer que tanto o administrador quanto o profissional de controle têm
as suas respectivas atribuições; aquele, gerir o órgão com suas peculiaridades próprias, este, verificar
as ações daquele, seja in loco, vivenciando o dia a dia da instituição, seja à distância, em sua sala,
analisando documentos. Ademais, aduz-se que 'a forma normal do ato administrativo é a escrita',
'requisito vinculado e imprescindível à sua perfeição' (ME1RELLES, Hely Lopes, Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 20a ed., 1990, pp. 135 e 136). Portanto, a verificação documental
é imprescindível para a avaliação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos
administrativos.
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5.2 No que tange aos 'saldos apurados nos inventários de almoxarifado, bens móveis e imóveis
divergentes dos registrados pela contabilidade' (subitem I do item 3 do Relatório, fl. 452 do volume
principal), o Responsável alegou que expediu a Portaria n° 090, de 23.04.93 (fl. 8), poucos dias depois
de assumir a Delegacia, objetivando levantar e avaliar os bens móveis do acervo patrimonial do Órgão.
Tendo em vista o insucesso dessa empreitada no prazo estipulado, instituiu, com os mesmos
propósitos, nova Comissão, mediante a Portaria n° 179, de 26.08.93 (fl. 9), agora de caráter
permanente, pois, em virtude das dificuldades existentes (item 5 supra), o prazo para a conclusão dos
trabalhos era imprevisível (fl. 3).
5.2.1 Nota-se que o ex-Dirigente limitou-se a expedir duas portarias determinando o
levantamento patrimonial da Delegacia. Não basta que o administrador simplesmente ordene a
execução de determinada tarefa, eximindo-se de todo o conseqüente. De acordo com o arts. 8°, § I°, e
13, alínea a, do Decreto-lei n° 200, de 25.02.67, cabe às chefias a coordenação e o controle das
atividades administrativas. O ato formal de designação, em si, ausente a mobilização pelo seu fim, é
irrelevante. Entende-se que a determinação de uma tarefa, sem qualquer prazo para seu término, já
oferece indícios de sua ineficácia, configurando-se um instrumento inócuo de gerência. O Recorrente
não apresentou elementos que indicassem a sua supervisão sobre o trabalho prescrito, tampouco os
resultados obtidos pela Comissão, ainda que incompletos. Ressalta-se que, diferentemente do Sr. Djair,
o Sr. Vasco administrou a DAMF/DF por cerca de 9 meses no exercício de 1993.
5.2.2 Ante o exposto, manifesta-se pelo não-acolhimento das justificativas apresentadas
relativas a este ponto.
5.3 A respeito da 'permanência de 80 bens, totalizando 134 unidades, em residência de servidor
aposentado, sem providências regularizadoras por parte da Unidade' (Subitem II do item 3 do
Relatório, fls. 452/3 do volume principal), esclareceu o ex-Dirigente 'que tais bens nem deveriam ter
sidos (sic) transferidos para o Ministério da Fazenda, pois, os mesmos já deveriam ter sido exigidos
pela própria Presidência da República (..)' (fl. 3). Acrescentou que o Sr. Oswaldo Cévoli
'compareceu em meu gabinete e pessoalmente eu o informei que ele deveria devolver os bens a
despeito de que se não àfizesse feriamos que acioná-lo judicialmente, foi quando ele me disse que iria
providenciar a devolução e diante disso passei o Processo à Sra. Olga para que providenciasse o
recolhimento dos referidos bens, e dai em diante considerei que o problema já estivesse resolvido, não
me preocupando mais com tal assunto, até o momento em que recebi o questionamento por parte
dessa Corte, que está tendo por bem imputar-me a culpa pela não devolução de tais bens, quando isso
deixa claro que o dito popular 'bode expiatório' se encaixa direitinho em minha situação, pois nada
foi cobrado ao.s que vinham cometendo as ditas impropriedades e ilegalidades e nem ao que me
sucedeu' (fl. 4).
5.3.1 Conforme já consignado no Relatório (subitens 3.2 e 3.3, fl. 452 do volume principal), foi
em junho e agosto de 1993, durante a gestão do Sr. Vasco, que se oficializou a transferência de tais
bens para a Delegacia. Portanto, cabia-lhe a responsabilidade de promover o ressarcimento dos bens. A
apuração das eventuais obrigações de gestores de outros órgãos ou de outros exercícios não cabe
nestes autos, que se referem exclusivamente à DAMF/DF e ao exercício de 1993.
5.3.2 De acordo com o já assinalado no subitem 5.2.1 acima, o Recorrente tem para si que basta
a atribuição a outrem de uma eventual solução dos problemas para que sua responsabilidade se
extinga. Não há dúvidas de que qualquer gestor deve, cotidianamente, delegar atividades executivas
para seus subordinados. Isso é inerente às funções administrativas. No entanto, não se exime das
conseqüências, devendo supervisionar as ações determinadas e, principalmente, certificar-se quanto à
sua eficácia.
5.4 No que pertine às `falhas constatadas nos controles de bens móveis' (subitem III, item 3 do
Relatório, fl. 453 do volume principal), o ex-Delegado atribuiu as impropriedades, mais uma vez, à
fusão do Ministério da Fazenda com o da Indústria e Comércio e com a SEPLAN, acrescentando que
'o Mini.stério não recebeu todos os bens que lá existiam, porém, a DRTN pegou toda a contabilidade
que existia nos dois Órgãos e transferiu integralmente para a contabilidade do MF, criando a
distorção entre o que esta registrado e o que foi efetivamente recebido' (fl. 4). Aduziu que: se não
7
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consegui resolver tais problemas foi porque tive que criar uma base organizacional e gerar um clima
de motivação para que posteriormente eu ou outro gestor que viesse a me substituir pudesse
desenvolver, de uma forma organizada e eficiente, os trabalhos a serem executados, (..). Se faz
necessário (..) entender que a Administração não é unia ação isolada no tempo, mas uni conjunto de
ações que se interligam e se desenvolvem num determinado período, ou seja, as ações administrativas
implementadas hoje, só geram efeitos positivos e visíveis algum tempo depois (..)' (fl. 5). Finalmente,
informou que as comissões instituídas pelas portarias n os 090 e 179 foram criadas visando resolver
essas questões (subitem 5.2 retro).
5.4.1 Mais uma vez replica-se que não está sendo cobrado do administrador soluções imediatas
das falhas preexistentes, mas medidas proporcionais aos recursos disponíveis. Concorde analisado no
subitem 5.2.1 supra, conclui-se que a simples expedição das portarias foi providência aquém das reais
condições do ex-Dirigente.
5.5 Relativamente aos saldos em contas transitórias oriundos de exercícios anteriores, sem
contabilização de transferência' destes ativos para as contas específicas (subitem IV do item 3 do
Relatório, fl. 453 do volume principal), o Responsável indicou que, quando tomou conhecimento de
tais ocorrências, passou o problema para a divisão competente para que providenciasse os respectivos
acertos. Aditou que esses fatos não trouxeram prejuízo ao erário (fl. 5).
5.5.1 Como se vê, a alegação do Recorrente é similar à já analisada no subitens 5.2.1 e 5.3.2.
acima.
5.5.2 No que concerne à inocorrência de dano à Administração, concorda-se com a justificativa
do ex-Gestor, classificando-se tal impropriedade como falha formal.
5.6 A respeito da 'falta de amparo legal para os procedimentos utilizados nas aquisições de
passagens aéreas' (subitem V do item 3 do Relatório, fl. 454 do volume principal), o ex-Delegado
afirmou que não cabe nenhum comentário a respeito, uma vez que houve processo próprio, já
arquivado, exceto o fato do comentário efetuado pelo Exmo. Sr. Ministro-Relator, quando afirma que
as contas daquela Delegacia já se encontravam maculadas desde aquele processo, o que é no mínimo
estranho unia vez que anulei a referida licitação, assim que ficou comprovado que havia erros no
edital e no procedimento licitatório, (..)' (fl. 5).
5.6.1 De acordo com a alínea a do item 8 do Acórdão n° 080/94 - Plenário, exarado no âmbito
do TC n° 003.819/94-9 apensado a estas contas (fl. 124 desses autos), o Responsável foi multado com
base no então art. 214 (atual art. 220), inciso II, do Regimento Interno do TCU, o que pressupõe a
prática de ato com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial. Nessa Deliberação está consignado que esse ato ocorreu
durante a sua gestão. Segundo o art. 16, inciso III, alínea b, da Lei n° 8.443/92 (ou, o art. 159, inciso II
do RI/TCU), a prática de tais atos enseja, obrigatoriamente, o julgamento pela irregularidade das
contas, daí a mácula a que se refere o Exmo. Ministro-Relator da Deliberação ora recorrida, a qual
somente pode ser revertida mediante um eventual reexame, já intempestivo, do aludido Acórdão n°
080/94 - Plenário.
5.7 Sobre a 'falta de providências, por parte da UG, com vistas à obtenção do ressarcimento
dos prejuízos causados à União pela empresa que prestava serviços de vigilância' (subitem VI, do
item 3 do Relatório, fl. 545 do volume principal), o próprio Relatório já apontava o esclarecimento da
questão (subitem 3.7) Logo, a abordagem do tema pelo Recorrente era desnecessária.
5.8 Quanto à ausência de servidor designado para.fiscalizar a execução de contrato' (subitem
VIII do item 3 do Relatório, fl. 454 do volume principal), explicou, novamente, o ex-Delegado que a
situação era anterior à sua gestão e que não teve conhecimento do assunto. Consoante já contestado
(subitem 5.1 retro), tais justificativas, por si só, não afastam a responsabilidade pela falha.
5.8.1 Porém, conforme consignado no subitem 4.5.3 retro, entende-se que a falha possa ser
caracterizada como formal, tendo em vista sua pequena relevância frente às atribuições do ex-Gestor,
bem como as circunstâncias administrativas da Unidade à época.
5.9 Em referência ao 'pagamento de gratificação de representação mensal (DL n° 2,333/87) a
pessoal ativo e inativo integrante da carreira de Procurador da Fazenda Nacional, os quais já
8
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percebem essa parcela incorporada a seus vencimentos, na forma disposta na Lei n° 7.923/89'
(subitem X do item 3 do Relatório, fl. 455 do volume principal), aplica-se o relatado no subitem 5.7
acima.
5.10 No que tange à 'permanência de servidores lotados em unidades diferentes da
UAPG/DAMF/DF, bem como de pessoas cujos nomes não foram localizados no cadastro do SIAPE,
com acesso à inclusão/exclusão na folha de pagamento' (subitem XI do item 3 do Relatório, fl. 455 do
volume principal), justificou o Sr. Vasco que, à época, ignorava o problema, entretanto tinha 'certeza
de que quando tomamos conhecimento e o tempo nos permitiu, o acerto foi efetuado, porém, não
posso precisar quando tomamos conhecimento do problema e muito menos quando o mesmo .foi
resolvido, haja visto o tempo decorrido e o agravante de que não eram tarefas executadas diretamente
por mim' (fl. 7). Também atribuiu a ocorrência à completa desorganização em se encontrava a Divisão
de Recursos Humanos, principalmente no que concerne à carência de direção da Divisão, o que
'demandou uns dois ou três meses até que conseguíssemos uma nova chefia' (fl. 6).
5.10.1 Como anteriormente examinado (subitens 5.8 e 5.1 desta instrução), a ignorância da
irregularidade não exime o Responsável. Aliás, o ex-Dirigente foi cientificado dos fatos em 14.03.93,
por meio de diligências formuladas pela CISET (fls. 147/8 do volume III). Quanto às medidas
tomadas, entende-se que são insuficientes, de acordo com a análise já efetuada nos subitem 5.4.1 retro.
5.11 Sobre o 'não atendimento das diligências expedidas pela COAPE/CISETMF relativas a
aposentadorias e pensões', os 'processos de ajuda de custo formalizados em desacordo com a
legislação vigente", o "pagamento de auxílio funeral fora do prazo estabelecido na legislação em
vigor", o "descumprimento de recomendação do Tribunal de Contas da União" e a "não
implementação de recomendações da auditoria do exercício anterior' (subitens XII a XVI,
respectivamente, do item 3 do Relatório, fls. 455/6), o Recorrente alegou, de forma geral, que `(..) se
algum problema deixou de ser resolvido foi por desconhecê-lo ou pelo excesso de trabalho agravado
pela escassez de mão-de-obra qualificada (..). (..) se solicitações, recomendações e possíveis falhas
não /oram atendidas ou resolvidas, não se tratou de má vontade ou negligência de minha parte, pois o
que eu não tive foi como fazer tais coisas, por razões diversas e difíceis de colocar no papel, uma vez
que não tenho mais como recuperar certos documentos ou lembrar com riqueza de detalhes aqueles
momentos' (fl. 7). Serão analisados, a seguir, cada subitem de per si.
5.11.1 Quanto ao subitem XII (não atendimento das diligências expedidas pela
COAPE/CISET/MF relativas a aposentadorias e pensões), reproduz-se o mesmo raciocínio exposto no
subitem 4.8.1 supra, afastando-se, por conseguinte, esta falha imputada ao ex-Delegado.
5.11.2 No que pertine aos subitens XIII (processos de ajuda de custo formalizados em desacordo
com a legislação vigente) e XIV (pagamento de auxílio funeral fora do prazo estabelecido na
legislação em vigor), nota-se que, ao contrário do Sr. Djair (subitens 4.9 a 4.10.1 desta instrução), o Sr.
ão por cerca de 9 meses durante o exercício de 1993, continuando
Vasco permaneceu na gestão do Órg
em 1994. Como já avaliado no subitem 5.1.2 supra, o ex-Dirigente não estabeleceu a conexão entre a
desorganização administrativa, alegada de forma genérica (subitem 5.11 acima), e as falhas apontadas.
Destarte, opina-se pelo não acolhimento das justificativas apresentadas a estas irregularidades.
5.11.3 Em relação ao subitem XV (descumprimento de recomendação do Tribunal de Contas da
União), concorde descrito no subitem 4.11.1 retro, tal determinação foi encaminhada ao Responsável
em 13.12.93 (fl. 12), não resultando, portanto, tempo hábil para seu cumprimento no exercício de
1.993. Assim, tal irregularidade somente pode ser imputada à gestão de 1994, devendo ser excluída das
presentes contas.
5.11.4 No que tange ao subitem XVI (não implementação de recomendações da auditoria do
exercício anterior), tem-se, a exemplo do tratado nos subitens 4.8.1 e 5.11.1, a indefinição da época
em que foram expedidas, o que dificulta sua imputação a um determinado gestor.
5.12 Ressalta-se, genericamente, que o Recurso impetrado pelo Sr. Vasco possui absoluta
carência de elementos probatórios. O Recorrente limita-se a narrar sua versão dos fatos, acompanhada
de suas intenções, com quase nenhuma sustentação documental.
9
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5.13 Dessa forma, opina-se pelo não-acolhimento dos argumentos ora apresentados relativos
aos subitens I, II, III, V, XI, XIII e XIV do item 3 do Relatório correlato à Deliberação recorrida (fls.
452/6 do volume principal), analisados no subitens 5.2/5.2.2, 5.3/5.3.2, 5.4/5.4.1, 5.6/5.6.1,
5.10/5.10.1, e 5.11/5.11.2 desta instrução, respectivamente.
Conclusão
6 Ante todo exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se:
I - em relação ao Sr. Djair Fiorillo Lopes, que seja conhecido o Recurso de Reconsideração por
ele interposto, com base nos arts. 31, 32, inciso I, e 33 da Lei n° 8.443/92, para no mérito,
sucessivamente:
acolher as justificativas apresentadas às irregularidades atribuídas a esse responsável no
sentido de suprimi-las ou caracterizá-las como falhas formais, provendo-se o Recurso impetrado contra
o Acórdão n° 169/97 - Plenário, para julgar regulares, com ressalva, as contas do referido Gestor, bem
como excluir a multa que lhe foi aplicada; ou,
caso o Tribunal não acate a proposta acima formulada, negando provimento ao Recurso,
reformular o valor da multa aplicada ao ex-Delegado, tendo em vista que a sua gestão foi de apenas
três meses no exercício;
II - em relação ao Vasco de Andrade Fagundes:
que não seja conhecido o Recurso de Reconsideração por ele interposto, de acordo com arts.
32, inciso I e parágrafo único, e 33 da mesma Lei, tendo em vista sua intempestividade;
caso o Tribunal entenda que o presente Recurso deva ser excepcionalmente conhecido com
fulcro no supramencionado parágrafo único, que não sejam acolhidos, no mérito, os argumentos
alegados quanto aos subitens I, II, III, V, XI, XIII e XIV do item 3 do Relatório associado ao Acórdão
n° 169/97 - Plenário, negando-se provimento ao Recurso."
O Ministério Público, representado pela Dra. Cristina Machado da Costa, em cota singela,
manifesta-se de acordo com a proposta da Unidade Técnica.
É o relatório.

II- VOTO
Com relação ao recurso interposto pelo Sr. Djair Fiorillo Lopes, manifesto-me em
consonância com os pareceres, no sentido de acolher as justificativas apresentadas pelo recorrente, uma
vez que o responsável logrou descaracterizar as irregularidades a ele imputadas. Ademais, há que se
registrar que o recorrente foi gestor do Órgão no período de 01.12.92 a 11.04.93, ou seja durante apenas
três meses no exercício de 1993. Assim, ainda que verificado o interesse do recorrente em solucionar os
problemas do Órgão, há que se reconhecer que o mesmo não teve tempo hábil para adotar medidas
suficientes para sanear as irregularidades. Desse modo, deve-se conhecer do recurso, e dando-lhe
provimento, julgar regulares com ressalva as respectivas contas.

•

Quanto à peça recursal apresentada pelo Sr. Vasco de Andrade Fagundes, além de
2.
intempestiva está desacompanhada de elementos probatórios, contendo somente a versão dos fatos na
visão do recorrente, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido por esta Corte. Ressalto que a
gestão do recorrente no exercício de 1993 já estava maculada desde a decisão (Acórdão n° 080/94Plenário) prolatada na Sessão de 27.07.94, onde o responsável foi multado pela prática de ato com grave
infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, não ingressando naqueles autos com nenhum pedido de reexame da decisão.
10
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Ante o exposto, e de acordo com os pareceres 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

02 de

dezembro de 1998.

ADHEM ' ALADINI GHI SI
imstro-Relator
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ACÓRDÃO N°

180 /98-TCU — Plenário
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1. Processo TC n° 013.328/94-8
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração
3. Interessados: Srs. Djair Fiorillo Lopes e Vasco de Andrade Fagundes
4. Órgão: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal — DAMF/DF
Vinculação: Ministério da Fazenda
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
7. Unidade Técnica: 10a SECEX
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas da DAMF/DF, de
responsabilidade dos Srs. Djair Fiorillo Lopes e Vasco de Andrade Fagundes, referente ao exercício de
1993.
Considerando que as contas dos responsáveis foram julgadas irregulares na Sessão de
30.07.97, tendo se aplicado aos gestores, individualmente, multa no valor de R$ 2.000,00;
Considerando que ciente da decisão contida no Acórdão n° 169/97 — Plenário, os
responsáveis interpuseram recurso de reconsideração;
Considerando que as justificativas constantes da peça recursal do Sr. Djair Fiorillo Lopes
lograram descaracterizar as irregularidades a ele imputadas;
Considerando o curto período em que o Sr. Djair Fiorillo Lopes esteve como gestor do
Órgão no exercício de 1993;
Considerando que o recurso apresentado pelo Sr. Vasco de Andrade Fagundes além de
intempestivo, está desacompanhado de elementos probantes das alegações, não logrando, portanto,
justificar as irregularidades a ele imputadas;
Considerando que a gestão do Sr. Vasco de Andrade Fagundes, à frente da DAMF/DF, já
estava maculada desde 27.07.94, tendo em vista que no TC-003.819/94-9, apensado a estes autos, foi
multado por prática de ato com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial (Acórdão n° 080/94 — Plenário);
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro nos arts. 32, inciso I, parágrafo único, e 33, da Lei n° 8.443/92, c/c o disposto no art. 19,
inciso II, do Regimento Interno, em:
a) conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Djair Fiorillo Lopes para, dando-lhe
provimento, alterar o Acórdão n° 169/97-P e julgar regulares com ressalva as contas do responsável,
dando-se-lhe quitação;
não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Vasco de Andrade Fagundes, tendo
em vista a sua intempestividade, bem como a inexistência de fatos novos efetivamente comprovados,
mantendo-se a irregularidade das contas do recorrente nos termos do Acórdão n° 169/97-Plenário;
dar ciência aos recorrentes da presente decisão.
Ata
n°
48/98 — Plenário.
9.
10. Data da Sessão: 02/12/1998 — Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
u Hoo Guimarães Souto,
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva,
É
11
Valmir Campeio e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Mac4 Ro D
H01\ C OS SANTOS
Presidente

•

A INI GHISI
FIE AR
Mi stro Relator
1

Fui presente:

O RIGUES
NCA
Procurador-Geral
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TC-019.244/90-8 (com 01 Volume)
Processos Anexos: TC-005.971/93-4, TC-005.972/93-0,
TC-013.316/89-3, TC-006.836/89-5 e
TC-013.315/89-7
TC-016.560/91-4 (com 01 Volume)
Processos Anexos: TC-005.971/93-4 (cópia), TC-019.083/90-4 e
TC-225.126/90-7
NATUREZA: Recursos de Revisão (Prestação de Contas)
ENTIDADE: Fundação Nacional do índio - FUNAI
INTERESSADO: Ministério Público junto ao Tribunal
EMENTA: Recursos de Revisão interpostos pelo Ministério Público junto
a este Tribunal. Conhecimento. Inexistência de evidência de
responsabilidade solidária pelos atos inquinados de irregulares. Não
provimento. Desanexação de tomadas de contas especiais para prosseguir
o julgamento.
Trata-se de Recursos de Revisão interpostos pelo Ministério Público junto a este Tribunal
contra as Decisões proferidas pela Segunda Câmara nas Sessões de 29/04/1993 (Relação de Processos n°
001/93 - Ata n° 014/93) e 15/07/1993 (Relação de Processos n° 07/93 - Ata n° 24/93), que julgaram regulares
com ressalva as Prestações de Contas da Fundação Nacional do índio - Funai, relativas aos exercícios de 1989
(TC-019.244/90-8) e 1990 (TC-016.560/91-4).
Esses recursos foram interpostos nas tomadas de contas especiais TC-005.971/93-4 e TC005.972/93-0, cujas cópias foram autuadas como volume I nos respectivos processos de prestação de contas
da Funai, exercício de 1989 e 1990.
O Relator original submeteu esses processos ao Tribunal na Sessão de 06/08/1997 (Ata n°
30/97), que,ao adotar a Decisão n° 464/97-TCU — Plenário, resolveu autorizar a juntada do processo de
tomada de contas especial (TC-005.971/93-4) aos autos da prestação de contas da Funai, relativa ao exercício
de 1989 e, mediante a extração de cópia, à relativa ao exercício de 1990, para efeito de exame de mérito e
adoção das medidas cabíveis. Na mesma Sessão, o Tribunal adotou a Decisão n° 465/97-TCU — Plenário
autorizando também ajuntada do TC-005.972/93-0 ao processo de prestação de contas daquela Fundação
referente ao exercício de 1989. °
A matéria tratada nas tomadas de contas especiais não havia sido, até então, ventilada nos
julgamentos das contas anuais objeto dos recursos em comento. Os fatos apurados no TC-005.972/93-0 não
eram do conhecimento do Tribunal por ocasião do julgamento das contas anuais da Funai, exercício de 1989,
e o TC-005.971/93-4 encontravex-se em fase de instrução inicial pela Secex/RN quando do julgamento das
contas do exercício de 1990.
No TC-019.244/90-8, (Prestação de Contas Anual — Funai - 1989) o Ministério Público
2 0 Câmara deste Tribunal,
interpõe o recurso para que "...esta Corte rescinda a Decisão proferida pela E.
na Sessão Ordinária de 29/4/93 (Ata n° 14/93) e reabra as contas da Fundação Nacional do índio, no
exercício de 1989, dando-se seguimento às providências sugeridas no âmbito do TC-005.972/93-0, para que,
afinal, profira novo julgamento de mérito, em face das informações novas integrantes dos autos" (fl. 01 do
volume I).
O Ministério Público assinala que, no TC-005.972/93-0, a Fundação Nacional do índio
instaurou contra o Sr. Raul Francé Monteiro processo de tomada de contas especial, em razão do recebimento,
considerado indevido, de parcela salarial referente a horas de vôo e adicional de periculosidade.
No entender do Ministério Público, a responsabilidade pelo pagamento alcançava também os
1
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dirigentes da entidade, com reflexos diretamente no mérito das contas de 1989, já julgadas, e que por isso
devem ser reabertas.
No TC-019.244/90-8, (Prestação de Contas Anual — Funai — 1990) o Ministério Público
Câmara deste Tribunal, na Sessão
pleiteia que "...esta Corte rescinda a Decisão proferida pela E. 2 a
Ordinária de 15.7.93 (Ata n°24/93) e reabra as contas da Fundação Nacional do índio, no exercício de
1990, dando-se seguimento às providências sugeridas no âmbito do TC-005.971/93-4, para que, afinal,
profira novo julgamento de mérito, em face das novas informações integrantes dos autos." (fls. 01/02 do
volume I).
Neste caso, o Ministério Público ressalta que a Funai considerou ter havido recebimento
irregular de vencimentos pelo Sr. José Euclides Rodrigues e Carvalho, sem a prestação do serviço,
comprovada pela ausência de assinatura em folhas de freqüência, instaurando-se processo de tomada de contas
especial contra o beneficiário dos pagamentos (TC-005.971/93-4).
Nesta Corte, o beneficiário dos pagamentos foi citado solidariamente com os dirigentes
principais da entidade, de acordo com os respectivos períodos de responsabilidade. Entendeu a instrução que
as alegações de defesa não ilidiram a irregularidade, e que haveria nexo de responsabilidade solidária dos
dirigentes principais na prática dos atos inquinados.
Em conseqüência, pelo direto reflexo no mérito das contas ordinárias de 1990, já julgadas,
requer o Ministério Público a reabertura das contas.
A 10' Secex, ao examinar os referidos recursos, propõe, em pareceres uniformes, que o
Tribunal conheça e dê provimento, com fulcro no art. 35, inciso III, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 236 do
Regimento Interno/TCU, aos recursos de revisão interpostos pelo Ministério Público, para reabrir as contas
da FUNAI relativas ao exercício de 1989 e 1990, tornando insubsistentes as Decisões proferidas pela 2a
Câmara (fls. 19/24 do TC-019.244/90-8 e fls. 17/22 do TC-016.560/91-4).
É o Relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos estabelecidos no art. 35 da Lei n° 8.443/92, os recursos podem ser
conhecidos.

Como assinalado no Relatório precedente, os recursos em exame foram fundamentados no
inciso III do referido art. 35 da Lei Orgânica, que contempla a hipótese de superveniência de documentos
novos com eficácia sobre a prova produzida.
Passando à análise de mérito, entendo que é importante e fundamental uma reflexão em torno
da real eficácia dos documentos e fatos novos sobre o conjunto de provas que alicerçaram o mérito das Contas
já apreciadas, principalmente sob a ótica da materialidade dos valores envolvidos em relação ao total dos
recursos administrados na entidade, durante o exercício, assim como da efetiva responsabilização dos
gestores pelos atos tidos como irregulares nas tomadas de contas especiais.
No TC-019.244/90-8, o Ministério Público junto a este Tribunal considerou que as
irregularidades consubstanciadas na tomada de contas especial instaurada contra o Sr. Raul Francé Monteiro,
pela Funai, em decorrência do recebimento tido como indevido de parcela salarial referente a horas de vôo e
adicional de periculosidade, comprometem a regularidade da gestão do exercício de 1989 daquela entidade.
A tese de responsabilização do ex-Presidente foi inicialmente aventada pelo Controle Interno
da Funai, ao considerar que "...com o erro cometido, o salário do ex-servidor passou a ser o mais alto da
Funai, servindo de base para remuneração dos dirigentes do Órgão (Presidente, Superintendente-Geral e
Superintendente de Assuntos Fundiários), os quais também receberam vencimentos indevidos, no mesmo
período." (fl. 26 do TC-005.972/93-0).
Compulsando os autos, entretanto, verifico não existirem documentos ou demonstrativos que
indiquem os valores acrescidos à remuneração dos dirigentes, e que possam assim comprovar, de forma
objetiva, a falha apontada, a ponto de justificar a revisão do juízo de mérito dessas contas, já decididas. Não
indicam os valores efetivos e os meses do exercício de 1989 em que a remuneração do servidor Raul Francé
Monteiro teria sido adotada como paradigma, na forma em que preceitua o inciso II e § 1° do art. 3° do
Decreto-lei n° 2.355/87.
2
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Na mesma linha, também não se tem notícia concreta, nos autos, sobre a ocorrência de
excessos remuneratórios percebidos pelos dirigentes no exercício de 1989, nos termos do citado Decreto-lei
n° 2.355/87. Note-se que se eventualmente houvessem ocorrido os referidos excessos remuneratórios, estes
seriam um indicador preciso da materialidade dos efeitos reflexos.
Avaliando-se o objetivo último do recurso — reabrir contas já julgadas — entendo que o seu
móvel — o pagamento, taxado de indevido, de parcela salarial referente a horas de vôo e adicional de
periculosidade a um servidor — por si só, não se caracteriza como um ato capaz de macular toda a gestão de
uma entidade do porte da Funai. Trata-se, em realidade, de fato isolado, para cuja ocorrência inexistem, no
processo, elementos que comprovem tenha o ex-Presidente concorrido diretamente. Não há portanto nos autos
liame fático ou nexo causal que fundamente a imputação de responsabilidade solidária ao ex-Presidente, no
caso.

Ressalte-se, todavia, que o eventual dano ao Erário, resultante do recebimento indevido de
parcela salarial referente a horas de vôo e adicional de periculosidade, deverá ser adequadamente apurado na
tomada de contas especial de responsabilidade do beneficiário, Sr. Raul Francé Monteiro (TC-005.972/93-0).
Assim, conclui-se que a indefinida materialidade dos efeitos reflexos na remuneração dos
dirigentes e a ausência de evidências para fundamentar a responsabilização solidária do ex-Presidente pelos
recebimentos de vantagens salariais inquinadas de irregulares, conduzem-me a concluir que não se justifica
alterar o julgamento de mérito das Contas já apreciadas, pois estas foram julgadas regulares, porém com
ressalva.
No TC-016.560/91-4 (tomada de contas especial instaurada contra o Sr. José Euclides
Rodrigues e Carvalho, pela Funai, em decorrência do recebimento de vencimentos, sem a comprovação em
folha de freqüência, no período de dezembro de 1989 a outubro de 1990) o Ministério Público junto a este
Tribunal considerou que o fato configura irregularidade capaz de macular o mérito das contas ordinárias de
1989 e 1990, devendo responsabilizarem-se o beneficiário, solidariamente com os ex-Presidentes da Funai,
Sr. íris Pedro de Oliveira, pelo período de dezembro de 1989 a fevereiro de 1990, e Sr. Airton Alcântara
Gomes, pelo período de março a outubro de 1990, visto que o servidor foi nomeado para o cargo em comissão
de Assessor I, código FC-2, com lotação na Assessoria Especial da Presidência.
O ex-Presidente da Funai, Sr. íris Pedro de Oliveira, ao se pronunciar pela primeira vez nos
autos da tomada de contas especial (TC-005.971/93-4) em atendimento à audiência formulada pela Secex/RN,
ponderou, dentre outras questões, que "...o Sr. José Euclides Rodrigues e Carvalho foi funcionário da
FUNAI, lotado na Superintendência Regional do Órgão em Recife, onde exerceu a Função de Assessor I.
Esclareço que a Função de Assessor I da Presidência, no caso especifico da FUNAI, é apenas de caráter
estrutural consoante pode ser observado na Tabela de Cargos e Empregos do Órgão. O exercício
descentralizado da Função contempla todas as suas Unidades Regionais, ressalvada como norma
procedimental a subordinação do servidor à unidade administrativa em que tiver exercício, portanto, no caso
especifico, Superintendência Regional de Recife/3a SUER." (fls. 56/57 do TC-005.971/93-4).
Embora o servidor tenha sido lotado na Superintendência Regional de Pernambuco, foi o
Serviço de Contabilidade da Funai no DF que detectou o recebimento dos salários integrais, sem a devida
comprovação nas folhas de freqüência, desde 20/11/1989, data de sua admissão, até o mês de outubro de
1990, mês da sua exclusão da folha de pagamentos da Funai, providenciada em atendimento à Comunicação
Interna n° 087/AUD/90 (fl. 17 do TC-005.971/93-4).
Na oportunidade em que foi citado no TC-005.971/93-4 para apresentar alegações de defesa
ou recolher os valores percebidos a título de vencimentos, o Sr. José Euclides Rodrigues e Carvalho
encaminhou a este Tribunal defesa limitando-se a confirmar os fatos motivadores da instauração da tomada
de contas especial (fls. 44/45 do TC-005.971/93-4).
Novamente instado a se pronunciar no mesmo processo, dessa vez em atendimento à citação
solidária, o ex-Presidente, Sr. íris Pedro de Oliveira, ponderou, entre outras questões, que não pode ser
responsabilizado, como dirigente da Entidade, por ato (controle de freqüência de funcionário) que
regimentalmente é de responsabilidade do Superintendente Executivo da Funai em Recife e do dirigente do
órgão de pessoal.
Sobre a matéria em lide, foi autuada no Volume I do TC-016.560/91-4 (fls. 13/17) a Portaria
n° 006/86, de 04 de julho de 1986, publicada no veículo de comunicação interno, vigente à época, que
3
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estabeleceu "regras objetivando o controle da freqüência de pessoal da Funai" ,
seguintes partes, por pertinente:

da qual transcrevo as

"I - o controle da freqüência dos servidores da Fundação Nacional do índio - FUNAI será
regido pela presente Portaria.
II - Estão obrigados ao registro diário de presença todos os servidores da FUNAI, com
exceção dos titulares de Funções de Confiança, para cujo desempenho é exigido horário integral e
dedicação exclusiva.
III - ...(omissis)
IV- todos os servidores da Fundação terão sua freqüência controlada através de formulário
próprio.

•

V - É de inteira responsabilidade do Chefe da Unidade Administrativa, o controle da
freqüência dos servidores lotados na respectiva unidade, inclusive dos portadores de Função de
Confiança, bem como as medidas complementares que visem assegurar a permanência de todos os
servidores sob sua Chefia, no local do trabalho, durante o horário de expediente estabelecido.
VI - A apuração da freqüência mensal dos servidores será de responsabilidade dos Setores
de Pessoal na Sede e no âmbito das Superintendências Executivas Regionais.
" (grifei)
Note-se que a tese encampada nos autos pelo Ministério Público para estabelecer a
responsabilização dos ex-Presidentes é baseada na presunção de que Sr. José Euclides Rodrigues e Carvalho
veio a perceber vencimentos, sem a comprovação em folha de freqüência, no período de dezembro de 1989
a outubro de 1990, em decorrência do consentimento dos superiores hierárquicos do servidor, no caso os exPresidentes.

•

No entanto, nesse ponto, a norma interna acima transcrita traz à evidência a responsabilidade
direta do Chefe da Unidade Administrativa (no caso, o Superintendente Regional de Pernambuco) e do
dirigente do órgão de pessoal, e não a responsabilidade dos ex-Presidentes, pelo "controle da freqüência dos
servidores lotados na respectiva Unidade". Note-se ainda que, no caso dos ocupantes de função de confiança
(situação em que se enquadra o Sr. José Euclides Rodrigues e Carvalho), a portaria não exigia o "registro
diário de presença" (item II da citada Norma).
Nessa linha de raciocínio, parece-me forçoso concluir, em especial considerando o fato de a
Funai possuir um Quadro de Pessoal de aproximadamente 5.000 servidores, que a irregularidade em questão
— falha no controle de freqüência de um único servidor, - se é que efetivamente se caracterizou, não tem o
condão de macular, em toda a sua amplitude, as contas anuais, exercícios de 1989 e 1990, de responsabilidade
dos dirigentes máximos da Entidade.
Com essas considerações e com vênias ao Ministério Público junto a este Tribunal e à 10a
Secex, considero que os fatos ora suscitados nas tomadas de contas especiais (TC-019.244/90-8 e TC016.560/91-4) não possuem eficácia sobre o conjunto de provas produzidas nos autos, a ponto de justificar
a revisão das Decisões proferidas pela Segunda Câmara nas Sessões de 29/04/1993 (Relação de Processos n°
001/93 - Ata n° 014/93) e 15/07/1993 (Relação de Processos n° 07/93 - Ata n° 24/93), que julgaram as
io - Funai, relativas aos exercícios de 1989 (TCPrestações de Contas da Fundação Nacional do índ
019.244/90-8) e 1990 (TC-016.560/91-4), sobretudo porque o julgamento concluiu, em ambos os casos, "pela
regularidade, com ressalva" (sublinhe-se). A meu ver, as questões apontadas, no que se refere ao mérito da
gestão, se abrigam adequadamente nas "ressalvas", não sendo de porte suficiente para fundamentar decisão
pela irregularidade.
Assim, entendo que os recursos não devem ser providos e, conseqüentemente, as tomadas de
contas especiais (TC-005.971/93-4 e TC-005.972/93-0) devem ser desanexadas das contas anuais para
prosseguir no seu julgamento, de forma independente, apreciando-se exclusivamente a responsabilidade dos
beneficiários dos pagamentos questionados, para eventual ressarcimento, se considerados irregulares, porém
sem nexo de responsabilidade solidária com os dirigentes cujas contas já foram julgadas.

4
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Assim, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste
Plenário.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 1998.

Carlo Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

•

•
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Processos nos TC-019.244/90-8 e TC-016.560/91-4
Classe de Assunto: I - Recursos de Revisão.
Interessado: Ministério Público junto ao Tribunal.
Entidade: Fundação Nacional do índio - Funai.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues, Procurador-Geral.
Unidade Técnica: 10' Secex.
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 35 da Lei
n° 8.443/92 c/c o art. 236 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer dos presentes recursos de revisão para, no mérito, negar-lhes provimento; e
8.2. determinar a desanexação das tomadas de contas especiais, TC-005.972/93-0 e TC-005.971/93-4,
da prestação de contas da Funai, exercício de 1989 (TC-019.244/90-8), e encaminhá-las ao Relator original
para prosseguir no julgamento, sem nexo de responsabilidade solidária com os dirigentes da entidade, cujas
contas já foram julgadas regulares com ressalva por este Tribunal.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
11.2. Ministros que votaram com ressalva: Adhemar Paladini Ghisi e Humberto Guimarães Souto.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

•

CARLOS Á. ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1— CLASSE 1— PLENÁRIO
TC-001.198/97-1 (com os Volumes I a VI)
Ementa: Embargos de Divergência (Decisão n° 100/98 — TCU — 1' Câmara
— Ata n° 11/98). Conhecimento. Provimento. Determinações. Ciência aos
interessados.
RELATÓRIO
1 — Natureza: Embargos de Divergência
2 — Entidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação e do Desporto
3 — Interessado: Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal - SINDSEI
4 — Pareceres:
4.1 — Da Unidade Técnica:
"Os presentes autos tem início com uma representação, conhecida na sessão plenária de 22.01.97,
Decisão 007/97, apresentada pelo SINDSEI - Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do
Distrito Federal (fls. 04/11 do Volume Principal), que se faz representar por advogados, com procuração à
fl. 12 do Volume Principal.
A Denúncia suprareferida versa sobre a contratação, sem processo licitatório, de serviços de
2.
informática por vários órgãos, dentre eles a SAA/MEC (Subsecretaria de Assuntos Administrativos do
Ministério da Educação e do Desporto), que é a parte nestes autos.
Seguindo o processo, foi feita diligência (fls. 19/20 do Volume Principal) e instrução (fls. 243/250
3.
do Volume Principal) na 68 Secex, chegando-se à deliberação, por relação (29/97), da i a Câmara, na
sessão de 27.05.97, Ata 17/97, decidindo-se, em suma, que:
no prazo de 90 dias se realize o competente processo licitatório, mantendo-se apenas os serviços
indispensáveis do vigente contrato e apenas até que se conclua a licitação;
observe o art. 23, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93, licitando por parcelas, preservada a modalidade, para
maior aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e ampliação da competitividade, todavia, sem
perder a economia de escala.
As bases para a decisão em tela foram, resumidamente, conforme a instrução de fls. 243/250 do
4.
Volume Principal, as seguintes:
não há definição do objeto contratado, pois os serviços a serem executados, seu detalhamento e prazo
de execução serão definidos a posteriori, mediante Ordens de Serviço, efetivadas pela simples troca de
correspondência entre as partes;
não havia preço definido por serviço, após a comunicação supra, a FIA informaria, dentre outras
coisas, o preço e prazo do serviço. O valor global do contrato não se baseava em nenhum método
verificável;
a proposta não se coadunava com os objetivos previstos na base legal para dispensa de licitação, pois
previa, inclusive, treinamentos básicos em informática, como: 'Introdução ao Processamento de Dados',
'Introdução ao Windows', 'Introdução ao Uso de Planilha Eletrônica (Excel)', 'Introdução ao Uso de
Processador de Texto (Word)';
o fundamento da dispensa de licitação foi o inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93, sendo que: a) houve
um parecer de um professor de direito da USP, dizendo que a FIA se enquadrava na definição de
instituição abrigada nesse dispositivo; b) a FIA comprovava que foi, algumas vezes, contratada por outros
órgão públicos com dispensa de licitação; c) houve parecer favorável da consultoria jurídica do MEC. Os
três itens retro foram considerados insuficientes para amparar a não-licitação, pois nenhum deles entra no
mérito da contratação, girando apenas em torno de considerações sobre a contratada.
ao apurar a análise, a instrução ressalta que a SAA/MEC não se inclui no definido pela lei 8.958/94:
"instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica", portanto, não há o que se
socorrer nessa lei. Assim, a questão poderia ser resumida ao inciso XIII do art. 24 da lei 8.666/93 (versus
Min-mv_120\cAvotos98\001198971.doc\ajf
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obrigação geral de licitação). O objeto do contrato é classificado como 'serviços de informática', assim, a
licitação para o presente caso não só é possível como necessária, visto que o objeto contratado não tem
nenhuma excepcionalidade, apesar de a personalidade da contratada, de per si, atender às exigências do

•

inciso XIII referido.
f) ao final da argumentação, dado que os itens do contrato global poderiam ser parcelados, faz-se a outra
determinação, do item 'd', § 30 supra, visando proporcionar a ampla participação de licitantes, os quais,
não estando capacitados para a execução total do objeto, o possa fazê-lo em itens ou unidades autônomas.
Inconformado com a decisão supra, o órgão entra com pedido de reexame, devidamente autuado
no Volume VI desses autos. Apresenta três peças, a primeira protocolizada em 04.07.97, a segunda datada
de 08.08.97 e a última protocolizada em 18.08.97.
A primeira peça, de fls. 01/05 do Volume VI, discorre sobre a desativação do computador de
grande porte (mainframe) e a instalação de redes, inclusive a interligação de redes locais formando uma
rede nacional. Segue relatando suposta experiência da FIA/USP neste tipo de trabalho, que, inclusive,
atuou no IBAMA, onde foi acompanhada pelo Coordenador de Informática do MEC, o qual à época
trabalhava no Ministério do Meio Ambiente (nota de rodapé n° 3, fl. 03 do Volume VI). Prossegue
divagando sobre o poder discricionário do gestor, como se no uso dessa faculdade este pudesse decidir
sobre a contratação da FIA. Finalmente, conclui alegando que essa contratação sem licitação é legal, pois
está tutelada no inciso XIII do art. 24 da lei 8.666/93.
A segunda peça, de fls. 06/07 do Volume VI, insiste na excepcionalidade da contratação, que se
enquadraria como desenvolvimento institucional. Diz que para os serviços comuns de informática foi
contratada, com licitação, a firma 'Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda.' Passa, em seguida,
a discernir o escopo da contratação da FIA/USP. Nesse sentido, enumera a 'introdução da telemática na
escola pública', os 'Núcleos de Tecnologia Educacional — NTE', o 'Programa Nacional de Informática na
Educação — ProInfo', o 'suporte à pesquisa por computador' e a formação de uma 'rede nacional de
gerenciamento de informações educacionais'.
Note-se, por oportuno, que os serviços relatados, corroborando-se das notas de rodapé (fl. 06 do
Volume VI), apesar de vultosos, não tem nada de extraordinário em informática, tratando-se apenas de
instalação de redes, organização de dados, treinamento de pessoal e até compra e distribuição de
equipamentos. Todos, apesar de se usar nomes pomposos e em inglês, são procedimentos hodiernamente
comuns no campo da informática.
Não obstante, a partir do § 2 (fl. 07 do Volume VI), o recorrente insiste em acentuar, sem
9.
especificar, uma suposta transcendência ou multidisciplinaridade dos serviços à área de informática,
necessitando, assim, a contratação da FIA/USP. Finaliza a peça informando que 80% dos serviços e
pagamentos já foram realizados e acena com a possibilidade de estender a contratação em 25%, com base
na alínea `d' do art. 65 da Lei de Licitações.
A terceira e última peça apresentada, fls. 08/09 do Volume VI, faz menção ao esforço do
ministério para o desenvolvimento e modernização no campo da disponibilização de dados. Refere-se à
abrangência nacional da sistemática pretendida e à necessidade de uniformização, visando à operação e
utilização do sistema de forma indiferenciada em todos os níveis e nos variados locais (escolas e órgãos do
próprio ministério). Nomeia expressamente a 'modelagem de dados' e a 'construção de um dicionário de
dados', o qual orientaria a administração do banco de dados. Finaliza informando que o projeto contratada
já estava concluído (a peça é datada de 15.08.1997) e enumera 11 (onze) funções do projeto.
O recurso acima foi analisado nesta Secretaria (fls. 20/26 do Volume VI), que concluiu pela
admissibilidade como pedido de reexame, e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se o mesmo teor
das determinações feitas.
Como base para a proposta de mérito, a Sra. Analista considera que o recorrente quer fazer crer
que o objeto contratado se enquadraria como 'desenvolvimento institucional', e que a contratada
preencheria os requisitos legais (fundamentos do inciso XIII do art. 24 da lei 8.666/93). Quanto à
personalidade da contratada não há discussão. Agora, considera a Sra. Analista que o objeto contratado é
vago e que o recurso não logrou demonstrar o enquadramento como desenvolvimento institucional, sendo
Min-mv_120\c:\votos98\001198971.doc\ajf

2

32

ç

o•6-1v\.)j--

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

l enir
Socretátla do Plooéfito

Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça

serviços de informática, aos quais é possível e devido o processo licitatório, onde, inclusive, a contratada
poderia participar.
Considera ainda a instrução que não é cabível a argumentação sobre o poder discricionário do
gestor, sob o qual este poderia escolher a entidade a ser contratada. Também não restou justificada a
resistência ao parcelamento da licitação, visto que os vários componentes do objeto do contrato podem ser
individualizados.
O então Diretor desta divisão, em Parecer às fls. 27/29 do Volume VI, divergindo da análise de
mérito supradita, sugere o provimento do recurso, excluindo-se as determinações feitas.
Primeiro, afirma o Sr. ex-Diretor, que a exigida 'impossibilidade de competição' para a
contratação sem licitação, aventada pelo analista da instrução inicial, só se aplica aos casos de
inexigibilidade de licitação (art. 25 da lei 8.666/96), e não se aplica à dispensa de licitação (art. 24 da
citada lei), sendo essa e não aquela a situação em tela.
A seguir, argumenta que se a lei arrola especificamente os casos de dispensa, essa especificidade
prevalece, não havendo que se buscar fora dela disposições contrárias. Observe-se, por oportuno, que ao
considerar esta especificação legal, o Sr. Diretor levou em conta apenas os requisitos presentes na natureza
da contratada, que preenchem as exigências da base legal argüida para não licitar, mas não examina a
natureza do objeto contratado.
O MP/TCU, em Parecer à fl. 30 do Volume VI, considerando a contratação da FIA/USP com base
no inciso XIII do art. 24 da lei 8.666/93, concorda com o Parecer do Sr. Diretor, também não entra no
mérito do objeto contratado.
O Sr. Ministro-Relator do feito, em seu Voto, à fl. 34 do Volume VI, afirma que: "(..) Com efeito,
restou comprovado que a Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo — FIA/USP
se enquadra nos requisitos previstos no inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666/93, e alterações
subseqüentes, para que sua contratação fosse dispensada de licitação, ..." Observe-se, ainda esta vez, que
o Voto não faz considerações sobre o objeto contratado, mas somente sobre a personalidade da FIA/USP.
Nesse diapasão, elabora-se a Decisão 100/98, que foi aprovada pela 1' Câmara, na qual se decide:
"1. conhecer dos elementos apresentados pelo Sr. Osvaldo José Ramalho Giolito como Pedido de
Reexame para, no mérito, dando-lhe provimento, tornar insubsistentes as determinações efetuadas à
Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação e do Desporto-MEC constantes
das alíneas "a" e "h" da decisão prolatada na Sessão de 27/05/1997 desta Primeira Câmara (Relação n°
29/97 do Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, Ata n° 17/97,)".
Inconformado com o retroceder da decisão do Tribunal, o SINDSEI interpõe o recurso que ora se
analisa, nomeando a peça de 'Pedido de Reexame'. Em favor do recebimento do recurso, por já haver o
pedido de reexame interposto pela SAA/MEC, o recorrente ressalta ser outro "interessado ou
responsável". Alega ainda, que a decisão que ora se recorre (DC - 100/98-1' Câmara), não respeitou o
devido processo legal, pois o 'principal interessado', o autor da representação, não foi cientificado do
novo julgamento.
De fato, trata-se de impetrante distinto, pois aqui, o interesse é do SINDSEI, que pretende alterar a
decisão que acolheu e proveu o pedido de reexame interposto pelos dirigentes da SAA/MEC. Aqui,
convém salientar que estão sendo recebidos normalmente os recursos interpostos por denunciantes (DC 01/98-Plenário, sessão de 21.01.1998, TC 4.650/96-4 e DC - 143/98-P, sessão de 01.04.1998, TC 346/950).
Examinando a admissibilidade no presente caso, a Sra. Analista, na instrução de fls. 12/16 desse
Volume VII, sugere o conhecimento como recurso do art. 234 do RITCU (divergência), o que me parece
razoável, uma vez que o argumento principal do recorrente é a possível divergência da decisão atacada
com outros julgados do Tribunal.
Agora, quanto a reclamação do recorrente de que faltou o devido processo legal não lhe assiste
razão, pois o mesmo estava ciente do recurso interposto pela SAA/MEC. À fl. 19 do Volume VI consta o
'Termo de Vista e Recebimento de Cópias' firmado por representante do SINDSEI, quando já estava nos
autos a peça interposta por aquela Subsecretaria. Em seqüência, caberia ao ora recorrente o
Min-mv_120\c:\votos98\001198971.doc\ajf
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acompanhamento do processo, até seu julgamento, cuja pauta da sessão foi regularmente divulgada pela
SGS/TCU.
Entrando no mérito do assunto, o recorrente refere-se às atuações dessa Corte que estariam
24.
divergentes da decisão prolatada no recurso da SAA/MEC, as quais passo a considerar.
Primeiro cita o TC n° 013.430/93-9 (Contratação da DATAMEC pela Secretaria de Políticas de
25.
Emprego e Salário/Mtb) e TC n° 003.202/93-3 (Contratação da firma 'Sistemas e Serviços de Informática
Ltda. — SGA' pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). Em ambos os casos, a contratação dos
serviços de informática, sem licitação, deu-se por notória especialização (art. 25 da lei 8.666/93), não
sendo, propriamente, o caso aqui tratado, consoante já apontado na instrução e nos Pareceres precedentes.
Todavia, nos dois casos o Tribunal determinou a licitação, por não reconhecer nenhuma excepcionalidade
nos serviços de informática.
Depois, o recorrente se refere aos processos n's TC 014.375/97-4 (Contratação da Fundação de
26.
Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais - FUNCATE pelo Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal) e TC 014.374/97-8 (Contratação da Fundação de Ciência,
Aplicações e Tecnologia Espacial - FUNCATE pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes —
GEIPOT). Ambas as contratações foram com base no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93 e são
derivados de própria representação do SINDSEI. Nestes processos remeteu-se à Decisão n° 657/97,
prolatada no TC n° 001.199/97-8, que já havia decidido sobre as contratações sob referência.
27. Finalmente, tem-se o processo n° TC 001.199/97-8 (Contratação da Fundação de Ciência,
Aplicações e Tecnologia Espacial - FUNCATE pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - SAA/MMA). Esta contração
sem licitação também se baseava no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93. Nestes autos foi emanada a
Decisão 657/97 - Plenário - Ata 38/97, a seguir transcrita:
'O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
1 - conhecer da presente Representação, para considerá-la procedente;
2 - com fundamento no art. 71, inciso IX da Constituição Federal, bem assim no art. 45 da Lei n°
8.443/92, c/c o art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal, fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ciência, para que a Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - SAA/11/11VI4 adote as providências necessárias ao exato
cumprimento do disposto no art. 37, inciso XXI da Carta Magna e nos arts. 2° e 3° da Lei n° 8.666/93,
promovendo a realização do competente procedimento licitatório para a contratação dos serviços de
processamento de dados, ante a existência de diversas empresas habilitadas a prestar esse tipo de
serviço, devendo comunicar ao Tribunal, nesse prazo, as medidas adotadas;
3 - admitir, excepcionalmente, a subsistência do contrato celebrado com a Fundação de Ciência,
Aplicações e Tecnologia Espaciais - FUNCA TE, tão-somente pelo tempo necessário à realização de novo
certame e à celebração da correspondente avença, desde que essas providências não ultrapassem o
término do prazo de vigência do aludido contrato;
4- encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam:
ao Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, para fins de
supervisão ministerial;
aos seguintes órgãos/entidades, para promoção das medidas corretivas pertinentes: Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER; Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da
Indústria, do Comércio e o Turismo; Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; Empresa
Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT; Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - INMETRO; Datamec S/A Sistemas e Processamento de Dados;'
Ante a verificação de que de fato existem julgados de contratações sem licitação com base no
28.
inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93, divirjo do mérito proposto pela Sra. Analista, entendendo que
assiste razão ao recorrente, pois há que se discutir a equalização do referido nos itens 26 e 27 supra ao
presente decisum.
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Ainda, em sua argumentação, o recorrente cita uma palestra do Ministro Bento José Bugarin
(Revista do TCU, vol. 23, n° 53, jul/set. de 1992), onde, em confluência com o pensamento do Mestre
Adilson Dallari, a respeito da necessária restrição à contratação sem licitação, assevera o Ministro que: "...
a experiência fiscalizatória do Tribunal de Contas tem evidenciado (..) que a prática é o contrário(da
restrição), com um número excessivo e crescente de dispensas de licitação, numa fuga deliberada dos
princípios basilares constitucionalmente estatuídos, afirmando aquele mestre paulista que é preciso
buscar um caminho, uma forma de evitar que isso continue acontecendo, dado que de nada adianta a
Constituição afirmar todos estes princípios hcitatórios, nada adianta a Carta Magna dizer que a licitação
é exigível como regra geral "se sobrar uma válvula de escape que acaba significando um arrombamento
em matéria de licitação." (com inclusão explicativa entre parênteses).
Nesta Diretoria, verificando a desatualização informativa e falha documental nos autos, solicitei a
diligência de fl. 17 desse Volume VII, que foi autorizada pela Sra. Secretária, expedindo-se o oficio de fl.
18 desse Volume VII. A resposta a esta diligência foi acondicionada no Volume VIII desses autos, o que
passo a analisar.
O diligenciado informa, inicialmente, que o objeto do contrato se encontra concluído (fl. 01 do
Volume VIII), junta cópia do contrato devidamente assinado e com as folhas rubricadas (fls. 04/12 do
Volume VIII), junta também as cópias dos Termos Aditivos, estes devidamente assinados e rubricados,
sendo o primeiro (fls. 11/12 do Volume VIII) ratificando o valor contratual, de R$ 6.932.000,00, e
dispondo sobre a dotação orçamentária. O segundo Termo Aditivo (fls.13/14 do Volume VIII), versa
sobre a prorrogação do prazo do contrato, por mais doze meses, a partir de 15.08.1997, assim, a expiração
do contrato se deu em 14.08.1998.
Nas fls. 17/20 do Volume VIII, apresenta-se os faturamentos correspondentes ao período de
ago/set/96, os quais resumimos a seguir.
Ftiirmentns referentes
ao meses de a osto e setembro de 1996
______
Descrição dos serviços
N° da NFS Valor - R$
48.507,93 Preparação dos cursos para treinamento dos usuários - item 1, fl. 18 do
7546
Volume VIII;
Análise das máquinas e programas existentes e instalação de softwares nas
7547
37.018 45 estações de trabalho (micros) - item 2, fl. 18 do Volume VIII;
'
Elaboração de formulários e adequação de programas e preparação de
42.636,50
7548
treinamento e acompanhamento - item 3, fls. 18/19 do Volume VIII;
4.334,34 Modelagem de dados e definição de sistemas — item 4, fl. 19 do Volume
7549
VIII;
7.148,71 Configurações de micros e impressoras e consultoria em Windows NT sobre
7550
Oracle - item 5, fl. 19 do Volume VIII;
Digitação
e carga de dados no sistema - item 6, fl. 19 do Volume VIII;
84.394,72
7901
444.630,94 Implantação da rede e dados em estados, aprimoramentos e manutenção e
7902
treinamentos básicos - item 7, fl. 20 do Volume VIII.
668.671,59
Total
Dados do Volume VIII desse TC 001.198/97-1.
Nas fls. 22/29 do Volume VIII, apresenta-se os faturamentos correspondentes ao mês de out/96, os
quais resumimos a seguir.
r e 1996
.___ ao mês de
• ■
Descrição dos serviços
N° da Valor - R$
NFS
28.258,1406 cursos de treinamento de usuários em Windows iniciante (3) e Windows 95 (3)
7908
- item 1, fl. 24 do Volume VIII;
46.411,35 Continuação dos levantamentos e implantação da rede — item 2, fl. 25 do Volume
7909
VIII;
A a

•
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24.114,28 Modificações no sistema da central de atendimento ao usuário - item 3, fl. 25 do
Volume VIII;
49.901,17 Continuação do levantamento de dados, sistemas e implantação em unidades da
7911
contratante - item 4, fl. 26 do Volume VIII;
23.625,90 Configuração e instalação de micros e softwares - item 5, fl. 26 do Volume VIII;
7913
81.133,08 Organização de questionários e digitação, carga, transferência de arquivos, crítica e
7914
consistência dos dados - item 6, fls. 26/27 do Volume VIII;
7915 218.675,61 Implantação em estados, revisão, atualização e manutenção de sistemas - item 7, fl.
27 do Volume VIII;
Migração
dos dados dos censos educacionais da década de 90 - item 8, fl. 27 do
7.077,28
7916
Volume VIII;
8.770,24 Levantamentos preliminares de pessoal, rotinas e formulários para o sistema de
7917
avaliação dos cursos de graduação - item 9, fls. 27/28 do Volume VIII;
7918 112.634,34 Implantação do sistema de administração de recursos humanos - SIARHU - item
10, fl. 28 do Volume VIII;
7919 104.626,84 Implantação do sistema de banco de dados legislativos — SISLEG - item 11, fls.
28/29 do Volume VIII;
92.714,08 Implantação do sistema de patrimônio - SISPAT- item 12, fl. 29 do Volume VIII.
7920
Total 797.942,31
Dados do Volume VIII desse TC 001.198/97-1.
OBS.: NÃO CONSTA NESTA SEQÜÊNCIA A ORDEM DE SERVIÇO N° 10, PULANDO-SE DA OS
09 PARA A OS 11.
Nas fls. 30/36 do Volume VIII, apresenta-se a seqüência sumariada das Ordens de Serviços de n's
01 a 15, referentes ao mês de novembro de 1996, todavia, não são apresentados os números das notas
fiscais e respectivos valores como se fez até aqui'. Nas descrições dos serviços contam: treinamentos em
Word, continuação da implantação da rede, modelagem de dados, migração de dados e prosseguimento da
implantação dos sistema específicos: 'sistema de avaliação de cursos superiores', 'sistema de
administração de recursos humanos', 'sistema de banco de dados legislativos', 'sistema de patrimônio'.
Consta ainda a entrada de dados do censo educacional de 1996 e Internet.
Nas fls. 37/43 do Volume VIII, apresenta-se a seqüência sumariada das Ordens de Serviços de n's
01 a 15, referentes ao mês de dezembro de 1996, todavia, deixa de apresentar os números das notas fiscais
e respectivos como dito no parágrafo anterior. Nas descrições dos serviços contam treinamentos em Excel
e basicamente os mesmos serviços do mês anterior: continuação da implantação da rede, modelagem de
dados, migração de dados, prosseguimento da implantação dos mesmos sistemas, entrada de dados do
censo educacional de 1996 e Internet. Acrescenta ao final o programa de informática na educação, com a
implantação do SIEd em alguns estados.
Nas fls. 44/61 do Volume VIII, apresenta-se os pagamentos correspondentes ao mês de janeiro de
1997. Volta a informar os valores das respectivas OS's (fls. 45/54 do Volume VIII), mas passa a omitir os
números das notas fiscais, o que traz dúvida sobre se as mesmas foram emitidas. Apresenta também a
descrição sumariada dos supostos serviços prestados (fls. 55/61 do Volume VIII). Essas informações são
resumidas a seguir.
7910

Apesar de não mais apresentar a relação de NF e valores ao longo do texto, no final do Volume VIII encontram-se quadros
resumos de notas fiscais e valores, os quais extrapolam as apresentadas ao longo do texto, conforme se verá mais adiante.
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N°

Valores referentes ao mês de .,janeiro de 1997
Descrição dos serviços
Valor - R$

47.933,86 03 cursos de treinamento de usuários em Windows 95 — item 1, fl. 55 do Volume
VIII;
84.092,38 Seqüência da instalação da rede e acessórios (internet e correio eletrônico) — item 2,
20
fl. 56 do Volume VIII;
51.897,87 Desenvolvimento de sistemas auxiliares - item 3, fls. 56/57 do Volume VIII;
21
109.731,45 Modelagem de dados - item 4, fl. 57 do Volume VIII;
22
46.851,31 Configurações de micros com instalação de aplicativos básicos - item 5, fl. 57 do
23
Volume VIII;
13.796,65 Serviços no sistema de administração de recursos humanos - SIARHU - item 6, fls.
24
57/58 do Volume VIII;
25
1.140,64 Reunião com usuários do SISLEG — item 7, fl. 58 do Volume VIII;
21.921,51 Implantação do sistema de patrimônio - SISPAT - item 8, fl. 58 do Volume VIII;
26
30.507,83 Produção de versão preliminar para internet - item 10, fl. 59 do Volume VIII;
28
79.921,14 Preparação de elementos para o edital de licitação de compra de sistemas para os
32
Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE - item 14, fl. 61 do Volume VIII;
Total 487.794,64
Dados do Volume VIII desse TC 001.198/97-1.
OBS.: NÃO CONSTAM NESTA SEQÜÊNCIA DE VALORES AS ORDENS DE SERVIÇO N'S 27 E
DE 29 A31.
Nas fls. 62/70 e 71/73 do Volume VIII, apresenta-se a seqüência sumariada das Ordens de Serviços
de n's 19 a 32, indicadas como referentes ao mês de fevereiro de 1997, as quais são exatamente as mesmas
que constavam para o mês de janeiro (fls. 55/61 do Volume VIII). Aqui volta a deixar de apresentar os
respectivos valores.
Nas fls. 74/79 do Volume VIII, apresenta-se a seqüência sumariada das Ordens de Serviços de n's
19 a 26, 28, 29 e 32, indicas como referentes ao mês de março de 1997, sendo as mesmas que constavam
para o mês de janeiro (fls. 55/61 do Volume VIII) e fevereiro, com pequenas variações na descrição dos
serviços. Também aqui, deixa de apresentar os respectivos valores.
Nas fls. 80/85 do Volume VIII, apresenta-se a seqüência sumariada das Ordens de Serviços de n's
19 a 26, 28, 29 e 32, indicadas como referentes ao mês de abril de 1997. São as mesmas que constavam
para o mês de janeiro, fevereiro e março. Porém apresenta agora uma nova seqüência de valores (fls. 86/91
do Volume VIII), que apresento adicionando o resumo da descrição dos serviços.
TÀRPT .A 4 Valores
---- -- - referentes
---- -----_ ao_ mês de ab ril de 1997
Descrição dos serviços
OS N° Valor - R$
06
cursos
de
treinamento
de
usuários
em Windows 95 (3) e Word 7.0 (3) - item 1, fl.
53.859,18
19
75 do Volume VIII;
20
49.269,67 Serviços da rede da sede e interligação com alguns estados, acessórios como correio
eletrônico, internet e segurança - item 2, fl. 76 do Volume VIII;
142.146,89 Trabalhos em sistemas específicos: 'sistema central de atendimento', 'sistema de
21
registro de profissionais e especialistas', sistema de avaliação do livro didático',
sistema de controle de viagens', 'sistema de controle orçamentário' e 'sistema de
microfilmagem de pastas funcionais' - item 3, fls. 76/77 do Volume VIII;
63.351,22 Configurações de micros com instalação de aplicativos básicos - item 5, fl. 77 do
23
Volume VIII;
18 679,38 Serviços no sistema de administração de recursos humanos - SIARFIU - item 6, fls.
24
77 do Volume VIII;
1.554,71 Reunião com usuários do SISLEG - item 7, fl. 78 do Volume VIII;
25
19

•

•
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7.843,62 Apresentação do sistema de patrimônio — SISPAT — item 8, fl. 78 do Volume VIII;
24.453,14 Desenvolvimento de páginas da WEB (interne° - item 09, fl. 78 do Volume VIII;
13.514,30 Preliminares relativas ao acompanhamento e avaliação do PROINFO — item 10, fl.
78 do Volume VIII;
Elaboração
dos editais de licitação de compra de sistemas para os Núcleos de
21.098,50
32
Tecnologia Educacional - NTE e aquisição de equipamentos de informática para
escolas- item 11, fl. 79 do Volume VIII;
Total 395.770,61
Dados do Volume VIII desse TC 001.198/97-1.
OBS.: FALTAM NA ORDEM APRESENTADA AS OS' s 22, 27, 30 E 31.
Nas fls. 92/97 do Volume VIII, apresenta-se a seqüência sumariada das Ordens de Serviços de n's
40.
19 a 21, 23 a 26, 28, 29, 32 e 33, não se indica a que mês pertencem, mas pela lógica seqüencial são
referentes ao mês de março de 1997. A exceção da OS 33 (fl. 97 do Volume VIII), são as mesmas que
constavam nos mês anteriores, com variações na descrição dos serviços. Também, para este mês, deixa de
apresentar os valores correspondentes.
Dando prosseguimento às informações, apresenta-se uma seqüência sumariada de Ordens de
Serviços, indicadas como referentes aos meses de junho/97 (fls. 98/105 do Volume VIII), julho/97 (fls.
106/113 do Volume VIII) e agosto/97 (fls. 114/119 do Volume VIII). As OS's indicadas são as de nos 19 a
21, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33 e 34, nos três meses, sendo estas ainda apresentadas em outros meses, com
variações na descrição dos serviços.
As informações sobre o mês de agosto são retomadas às fls. 128/134 do Volume VIII, com as
Ordens de Serviço de IN 35 a 45. Apresenta valor apenas em relação a OS 45, fl. 128 do Volume VIII,
como segue.
osto de 1997
TÂFPI.Â S Valor referente ao mês de
Descrição dos serviços
OS Valor - R$
N°
11.475,64 Treinamento para servidores e continuação da análise de dados levantados — item 11, fl.
45
134 do Volume VIII
Dados do Volume VIII desse TC 001.198/97-1.
Omitindo os meses de setembro e outubro de 1997, apresenta-se os dados do mês de novembro.
São as OS's n's 37, 38, 41 e 44, fls. 121/123 do Volume VIII. Segue nova listagem de valores, fls.
124/127 do Volume VIII, cujos valores e respectivo resumo apresento a seguir.
novembro de 1997
Descrição dos serviços
OS Valor - R$
N°
37 50.594,00 Ajustes nos sistemas SICAT - 'sistema da central de atendimento' e AVEC — 'sistema
de administração de veículos e combustíveis' - item 1, fls. 121/122 do Volume VIII;
38 33.594,00 Configurações de micros com instalação de aplicativos básicos - item 2, fl. 122 do
Volume VIII;
18.750,00 Serviços na internet e intraMec - item 3, fls. 122/123 do Volume VIII;
41
44 27.016,70 Serviços relativos a segurança de dados e reciclagem d instrutores - item 4, fl. 123 do
Volume VIII.
Total 129.954,7
Dados do Volume VIII desse TC 001.198/97-1.
As informações do mês de dezembro de 1997 encontram-se às fls. 135/147 do Volume VIII.
44.
Inicialmente apresenta um relato que se intitula 'Relatório de Desempenho Técnico' (fls. 136/138). Diz
abranger o período de 15.08 a 30.12.1997, tratando da implantação dos NTE — 'Núcleos de Tecnologia
Educacional' e do ProInfo — 'Programa Nacional de Informática na Educação'. Tudo com base na Ordem
de Serviço n° 42, faturando-se R$ 949.545,70 (fl. 139 do Volume VIII).
26
28
29
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Ainda, referente ao mês de dezembro de 1997, segue um relato (fls. 141/143 do Volume VIII) das
45.
OS's de n's 37, 38, 41 e 44. A estas se faz acompanhar o respectiva relação de valores, conforme
resumido a seguir.
TABELA 7: Valores re ferentes ao mês de dezembro de 1997
Descrição dos serviços
OS N° Valor - R$
49.179,95 Desenvolvimento dos sistemas SICAT, SISUP, SIAPRO e SlDOC — fls. 141/142
37
do Volume VIII;
33.789,30 Configurações de micros com instalação de aplicativos básicos - item 2, fl. 142 do
38
Volume VIII;
19.921,95 Serviços na internet e intraMec - item 3, fls. 142/143 do Volume VIII;
41
949.545,70 Trabalhos executados nos programas NTE - 'Núcleos de Tecnologia Educacional'
49
e ProInfo - 'Programa Nacional de Informática na Educação — fls. 136/139 do
Volume VIII;
27.038,47 Serviços nos controles eletrônicos de ponto, visitantes, documentos e protocolo,
44
integração entre os sistemas de RH e patrimonial — item 4, fl. 143 do Volume VIII.
Total 1.079.475,37
Dados do Volume VIII desse TC 001.198/97-1.
Finalizam-se as informações sobre os serviços em dezembro de 1997.
46.
Às fls. 152/154 do Volume VIII, constam os extratos do SIAFI, com as Ordens Bancárias emitidas
47.
nos anos de 1996 e 1997, cujos valores são consolidados, por mês de emissão, na tabela a seguir.
TABELA 8: Consolidação, por mês de emissão, dos valores das Ordens Bancárias, conforme
___
Valor — R$
Data de
Número da
Valor — R$
Data de
Número da
emissão
OB
emissão
OB
Mês de dezembro de 1997
Mês de novembro de 1996
488.716,80
03.12.97
177
331.328,41
26.11.96
169
525.784,65
03.12.97
178
466.613,90
26.11.96
170
313.740,01
26.12.97
207
797.942,31
de
mês
do
Total
novembro/96
284.087,35
29.12.97
219
Mês de dezembro de 1996
284.093,69
29.12.97
220
979.942,79
30.12.96
209
129.954,70
30.12.97
226
471.900,26
31.12.96
210
129.929,67
30.12.97
227
421.739,00
31.12.96
211
644.955,31
30.12.97
229
de 1.873.582,05
mês
do
Total
dezembro/96
949.545,70
31.12.97
230
Mês de setembro de 1997
284.087,35
31.12.97
70003
320.334,84
17.09.97
104
284.093,69
31.12.97
70004
82.030,60
26.08.97
123
4.318.988,92
de
mês
do
400.105,19 Total
06.11.97
165
dezembro/97
802.470,63
Total do mês de setembro/97
Dados do Volume VIII desse TC 001.198/97-1.
A essa altura, é possível fazer uma comparação entres os valores informados nos presentes autos, o
48.
que se demonstra na tabela 9 a seguir. A Segunda coluna (primeira com valores) refere-se aos valores
apresentados pelo gestor ao longo da descrição das ordens de serviço, no Volume VIII, e relatados ao
longo desse parecer (itens 32, 33, 36, 39, 42, 43 e 45 supra). Na terceira coluna, estão os totais mensais
dos demonstrativos apresentados pelo responsável às fls. 149/151, onde se informa os n's das notas fiscais
emitidas pela FIA/USP, os ti% das Ordens de Serviço, o mês de referência e os valores faturados.
••,1••••.•••• ■■•••• ■■• ■. .M.“.•
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Finalmente, na última coluna, estão os totais mensais da Ordens Bancárias emitidas, conforme apurado na
tabela 8 acima.
Tabela9 . Com ara ão entre os valores informados para todo o contrato anos de 1996 e 1997
dos Valores das OB's, consolidados por
Mês de referência Valores informados Valores
(fls. mês na tabela 8 acima ou tomados
no relatório-resposta faturamentos
149/151 do Volume diretamente dos extratos de fls.
do gestor - R$
152/154 do Volume VIII quando
VIII) — R$
únicas no mês — R$
0,00
668.671,59
668.671,59 (1)
Ago/set/96
668.671,59
797.942,31
797.942,31(2)
Outubro/96
797.942,31
979.942,79
0,00
Novembro/96
1.873.582,05
893 639,26
0,00
Dezembro/96
0,00
808 498,24
487.794,64 (3)
Janeiro/97
0,00
645.804,37
0,00
Fevereiro/97
0,00
320.334,84
0,00
Março/97
0,00
395.770,61
395.770,61 (4)
Abril/97
0,00
400.105,19
0,00
Maio/97
487.794,64
488.716,80
0,00
Junho/97
321.552,66
525.784,65
0,00
Julho/97
0,00
0,00
11.475,64 (5)
Agosto/97
802.470,63
0,00
0,00
Setembro/97
0,00
129.954,70
129.954,70 (6)
Novembro/97
4.318.988,92
1.093.342,72
1.079.475,37 (7)
Dezembro/97
9.271.002,80
8.148.509,06
3.571.084,86
Total geral 96/97
Dados compilados a partir dos dados do Volume VIII desse TC 001.198/97-1.
valor do total da tabela 1 deste parecer;
valor do total da tabela 2 deste parecer;
valor do total da tabela 3 deste parecer;
valor do total da tabela 4 deste parecer;
(5) valor do total da tabela 5 deste parecer;
valor do total da tabela 6 deste parecer;
valor do total da tabela 7 deste parecer.
Na tabela 9 acima, pode-se verificar que há grande divergência nas informações. Da coluna 2 para
a 3 há uma diferença de 128,18% e da 2 para a 4, a diferença sobe para 159,61%. Isto pode ser entendido
pelo fato do gestor, ao longo do desenvolvimento de suas informações no Volume VIII, ter deixado de
informar ao longo do texto, na maioria dos meses, o valor dos respectivos serviços, como informou nos
meses de ago/set/out/1996 e jan/abr/nov/dez/97. Dessa observação não se pode chegar a nenhuma
conclusão concreta, exceto que fica clara a parca e vaga descrição de serviços ante a vultosidade dos
recursos despendidos.
Mais séria, porém, é a diferença de valor entre as colunas 3 e 4, que soma mais de um milhão de
reais (R$ 1.122.493,74). O valor das Ordens Bancárias é maior do que o relacionado nas notas fiscais e
respectivas ordens de serviço. Com essa diferença, de 13,78%, paga a mais nas OB' s, vislumbra-se a
possibilidade de transferência do MEC para a FIA/USP, sem que esta sequer tenha emitido as
correspondentes notas fiscais, dos R$ 1.122.493,74 apurados.
No mais, observe-se que muitas ordens de serviços serviram para faturamentos em vários meses
seguidos, como as OS's n's de 1 a 5, que serviram aos meses de ago/set/out/nov/dez/96 (fl. 150 do
Volume VIII) e as OS's IN de 19 a 21, 23, 24, 26, 28, 29 e 32, que serviram aos meses de
jan/fev/mar/abr/mai/jun/jul/97 (fl. 151/152 do Volume VIII).
1

l
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Em relação aos valores envolvidos, observe-se que o valor do contrato é de R$ 6.932.000,00
(cláusula Sexta, fl. 06 do Volume VIII) e que, até dezembro de 1997, já haviam sido pagos R$
9.271.002,80 (vide OB's no extrato SIAFI, fls. 152/154 do Volume VIII e coluna 4 da tabela 9 acima). Ou
seja, pagou-se 33,74% (R$ 2.339.002,80) a mais que o valor contratual, sem que sequer fosse firmado
Termo Aditivo relativo a tal pagamento excedente.
Some-se às irregularidades até aqui apontadas, ainda em relação aos pagamentos à FIA/USP com
base no presente contrato, que em consulta ao SIAFI, fls. 19/25 desse Volume VII, verifica-se a emissão,
no último dia da vigência da prorrogação do contrato (14.08.98), de novos empenhos em favor da
FIA/USP, sendo empenhados mais R$ 4.699.988,62, conforme demonstrado na tabela abaixo.

•

•

Tabela 10: Novos empenhos
.
,para o contrato 07/96/CEINF efetuados em 1998 a favor da FIA/USP
Valor — R$
Data
N° do empenho
500.000,00
14 de agosto de 1998
98NE00064
800.000,00
14 de agosto de 1998
98NE00065
200.000,00
14 de agosto de 1998
98NE00066
800.000,00
14 de agosto de 1998
98NE00067
400.000,00
14 de agosto de 1998
98NE00068
500.000,00
14 de agosto de 1998
98NE00069
1.499.988,62
14 de agosto de 1998
98NE00070
4.699.988,62
Total
Dados do sistema SIAFI, cujos espelhos encontram-se às fls. 19/25 desse Volume VII (TC 001.198/97-1).
É flagrante a irregularidade de tais empenhos, pois foram feitos no último dia da vigência já
prorrogada do contrato e quando já havia extrapolado, em muito, a possibilidade legal de adição aos
pagamentos (25%).
Para tal acréscimo, foi publicado no DOU de 14.09.1998 (fl. 26 desse Volume VII), um extrato de
apostilamento, com o seguinte conteúdo: "... Alteração da CLÁUSULA SEXTA, do contrato n° 7/96,
assinado com a Fundação Instituto de Administração — FIA, que passa a viger com a seguinte redação:
Pela execução dos serviços decorrentes desse contrato, fica estabelecido o valor estimado no exercício de
1998 de R$ 4.699.988,62 ..."
Há falha até na redação proposta, pois o correto seria esclarecer que o valor supra é adicional.
Como está, parece que se suprime da cláusula Sexta o valor anterior. Todavia, me parece despiciendo mais
discorrer sobre a ilegalidade de tal `apostilamento'. Com ele, o valor total do contrato passa a ser de R$
13.970.991,42 (os R$ 9.271.002,80 já pagos mais este acréscimo). Gasta-se, então, mais que o dobro do
pactuado na contratação. Um aumento de 101,54% no valor inicialmente previsto.
Em vista dos novos elementos ora analisados, entendo que a Decisão 100/98 — i a Câmara não pode
prevalecer. De fato, s. m. j., não se pode ficar preso a análise restritiva, tomando-se exclusivamente o
inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/97 e a personalidade da entidade contratada, como foi feito nos
Pareceres que subsidiaram a decisão retrocitada. Há que se buscar, a bem da eficiência, a verdade material
e o formalismo moderado. Nesse sentido, entendo que a personalidade da contratada, de per si, isolada do
que se propõe a fazer, não é suficiente para permitir a contratação sem licitação, com base na multicitada
base legal. Entendo que tem que se buscar o nexo entre o dispositivo legal invocado, a natureza da
entidade contratada e o objeto contratado.
Claro está que se o objeto contratado pode ser enquadrado em 'desenvolvimento institucional',
mas só o poderá ser no sentido vulgar, amplo, lato, da expressão, e não no sentido requerido no inciso em
questão. A própria descrição dos serviços realizados é incontestável: treinamentos em Windows, word e
Excel; implantação de redes; digitação de dados; modelagem de dados; formação de banco de dados;
carga de dados; configurações de micros e impressoras; instalação de softwares; preparação para compra e
distribuição de equipamentos etc. Todos serviços comuns de informática.
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Observe-se que para a aquilatação da natureza dos serviços prestados, a própria autoridade da
personalidade do autor da representação para discernir entre os serviços de informática deve ser
considerada, sendo o próprio sindicato patronal dos prestadores de serviços da área. É pacífico o
reconhecimento da capacidade destas instituições, inclusive pela própria lei 8.666/93, que atribui a esses
sindicatos a capacidade de atestar para efeito do inciso I do art. 25. Note-se que para bem atestar, a
natureza dos serviços prestados deve ser aferida.
De todo o observado, talvez seria razoável, e somente aí, uma contratação na base legal em tela
para assessoramento de alto nível, na formulação do pretendido desenvolvimento institucional. No que
passar disso, para a execução dos serviços, cuja execução for de conhecimento generalizado, como é o
caso ora em comento, é necessário o procedimento licitatório, inclusive obedecendo o parcelamento
especificado no art. 23, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93.
A título de ilustração, veja-se que na Ordem de Serviço n° 32, constante nos meses de janeiro a
julho de 1997 (cuja primeira descrição aparece no item 14, fl. 61 do Volume VIII), se elabora um edital
para a aplicação de licitação na compra dos equipamentos dimensionados. Isso é um bom exemplo do que
também se deveria fazer para a contratação da execução dos serviços. Depois destes serem formulados, a
contratação de sua execução deveria ser precedida do devido processo licitatório.
Não obstante o exemplo citado acima, é bom que se esclareça, desde logo, que não concordo com a
atuação da FIA/USP nem nesse citado caso da OS 32 (elaboração de editais de licitação). Apenas no mês
de fevereiro/97 (sem considerar os demais meses) e por conta desta OS 32 (que é usada outras vezes para
mais cobranças), a contratada computou 2.253 (duas mil duzentas e cinqüenta e três) horas, sendo 144
horas a título de consultoria e 2.109 horas a título de apoio logístico. Isto me parece absurdo, salvo
deficiência no conteúdo da informação. Além disso, ressalte-se que a elaboração de edital de licitação é
das mais rasteiras dentre as atividades de uma secretaria de administração de órgão público.
Ante todo o exposto, proponho que o Tribunal decida:
a) conhecer o presente recurso como recurso do art. 234 do RITCU;
b) tornar insubsistente a decisão n° 100/98 — 1 0 Câmara;
c) renovar a insubsistida deliberação da 1 0 Câmara, Sessão de 27.05.1997, Relação 17/97, determinando
à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação e do Desporto que:
proceda ao devido processo licitatório nas contratações de serviços de informática, preservando a
dispensa nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93 para quando, excepcionalmente, houver
nexo entre este dispositivo, a natureza da instituição e o objeto a ser contratado;
em todas as vezes que for possível, cumpra o determinado no art. 23, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93;
d) impugnar os pagamentos, caso ainda não efetivados, dos empenhos n's 98NE00064, 98NE00065,
98NE00066, 98NE00067, 98NE00068, 98NE00069 e 98NE00070, cujo valor total é de R$ 4.699.988,62
(quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois
centavos), até superveniente deliberação deste Tribunal;
e) determinar à 6' Secex que instaure a competente Tomada de Contas Especial no contrato 7/96,
celebrado entre a Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação e do Desporto e a
Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, autorizando a realização de inspeção
`in loco', se for o caso;
f) que se notifique, imediatamente, o gestor da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério
da Educação e do Desporto em decorrência do item 'c' supra;
g) que se dê conhecimento ao Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal da
decisão de sobrevier;
h) que se junte estes autos e a TCE que porventura sobrevier às contas do órgão."
4.2 — Da Secretária
"Coloco-me, desde já, de acordo com as proposições do Sr. Diretor. Todavia, reputo importante
trazer elementos adicionais à discussão acerca da dispensa de licitação com fulcro no inciso XIII do art. 24
do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos.
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A Decisão n° 100/98 — 1' Câmara, ao dar provimento ao Pedido de Reexame interposto pela Secretaria
de Assuntos Administrativos do MEC, considerou que a licitação poderia ser dispensada se a Fundação
contratada satisfizesse os requisitos constantes do inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666/93, quais sejam,
ser instituição nacional incumbida regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa, ensino ou
desenvolvimento institucional, ter reputação ético-profissional e não possuir fins lucrativos.
Como já apontado pelo Sr. Diretor, assiste razão ao recorrente ao alegar a existência de julgados em
clara divergência com o decisum atacado. Em adição às decisões já trazidas aos autos, alerto ainda para a
Decisão n° 881/97 — Plenário, da Relatoria do Eminente Ministro Marcos Vilaça, de cujo relatório extraio
luminar excerto:
„(..)

•

Em principio, vale dizer que os requisitos para contratação com base no art. 24, inciso XIII, da lei
n° 8.666/93, não se restringem a ser a instituição brasileira; sem fins lucrativos; detentora de
inquestionável reputação ético-profissional; incumbida, regimental ou estatutariamente, da pesquisa,
ensino ou desenvolvimento institucional ou, ainda, dedicada à recuperação social do preso.
A fim de compatibilizar a norma com o ordenamento jurídico vigente, onde se tem, no campo da
Administração Pública, o principio maior da licitação — balizada por princípios outros como o da
isonomia, da vantajosidade na escolha da proposta, da impessoalidade, da moralidade — impõe-se uma
interpretação rigorosa do dispositivo legal citado, de modo a exigir que a entidade contratada tenha
objetivos condizentes com o objeto da contratação e estrutura que comporte o cumprimento pessoal dos
compromissos assumidos.
Afirmamos isso com base no entendimento do Plenário desta Casa, conforme Decisão n° 657/97
(Ata n° 38/97)..."
O entendimento não pode ser outro. Na hipótese da desconsideração do objeto a ser contratado, estarse-á concedendo às entidades em questão privilégios além daqueles que se pretendeu. Ademais, tal prática
provocará um completo desvirtuamento do instituto da licitação, pois qualquer tipo de serviço poderá ser
contratado sem licitação, bastando que a contratada possua os requisitos estabelecidos na lei. Ao se levar
em conta somente a característica da contratada, estar-se-á permitindo, portanto, uma interpretação
absurda do inciso XIII, art. 24, da Lei n° 8.666/93, absolutamente desconforme com o ordenamento pátrio,
inclusive a Carta Magna.
A prevalecer o entendimento constante da Decisão n° 100/98 — 1' Câmara, poder-se-ia chegar ao
absurdo de, se assim o desejar o órgão da Administração Pública, poder contratar a FINATEC (fundação
ligada à Universidade de Brasília) para serviços de manutenção das instalações elétricas da sua sede, eis
que a UnB possui Departamento de Engenharia Elétrica. Ou ainda a FlPE (Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas, ligada à USP) para o desenvolvimento de uma nova raça de eqüinos.
E evidente que os exemplos dados no item anterior são ilustrativamente exagerados, mas que servem
para comprovar que a consideração do objeto pactuado, a par das características da entidade contratada, é
fundamental. Nesse mister é necessário que o objeto da avença esteja contemplado nos estatutos da
entidade.
Dos autos (fls. 24/62 do volume principal) é possível extrair que todos os objetivos da FIA/USP
relacionam-se a questões ligadas a ensino superior, pesquisa e prestação de serviços, todos eles
relacionados à Administração. É de se reconhecer que, no presente caso, não é tão evidente a inadequação
do objeto contratado às características da contratada. Todavia, após uma análise mais acurada, percebe-se
que a imensa maioria dos itens pactuados relacionam-se a serviços ordinários de informática.
Desnecessário dizer que a prestação dos serviços ordinários de informática não se enquadra nos objetivos
da entidade, além de existirem inúmeras empresas prestadoras desse tipo de serviço no mercado, o que é
mais grave.
Por derradeiro, cabe destacar que praticamente inexiste na doutrina considerações a respeito da
matéria. Todavia, pode-se encontrar algumas passagens que denotam a concordância com o entendimento
aqui esposado. Assim, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes ("Contratação Direta sem Licitação", Ed.
Brasília Jurídica, 1' edição, pág. 225), afirma: "A atividade poderá inclusive nem ser a pesquisa, embora
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firmada com uma entidade dedicada a pesquisa, havendo compatibilidade com o objeto. (.) Busca-se
uma correlação entre as instituições e o objeto do futuro contrato, embora a Lei expressamente não o
exija ..." Tangenciando a matéria, preleciona Marçal Justen Filho ("Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos", Ed. Aide, r edição, pág. 144): "...Mas a contratação não poderá ofender o
principio da isonomia. Existindo diversas instituições em situação semelhante, caberá a licitação para
selecionar aquela que apresente a melhor proposta ...".
Ante o exposto, manifesto minha anuência ao parecer do Sr. Diretor, ressalvando apenas que a
proposta de abertura de Tomada de Contas Especial, em processo apartado, se deve principalmente à
constatação superveniente das irregularidades correspondentes aos itens 49/50, 52 e 53/54 (fls. 42/43 deste
volume), sem a exclusão de quaisquer outras que vierem a ser verificadas no contrato em questão,
envolvendo vultosas somas de recursos.
Remetam-se os autos ao Gabinete do Relator, Exmo. Sr. Ministro Marcos Vilaça, por intermédio do
MP/TCU, nos termos do art. 232 do Regimento Interno."
4.3 — Do Ministério Público
"Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Sindicato das Empresas de Serviços de
Informática do Distrito Federal — SINDSEUDF, contra a Decisão n° 100/98 — 1' Câmara, pretendendo a
declaração de nulidade do referido decisum, em razão do não chamamento ao processo do ora
recorrente/interessado.
Preliminarmente, no tocante à admissibilidade, a unidade técnica sugere, com supedâneo no
princípio da fungibilidade, que o recurso seja conhecido como de divergência (art. 234 do RITCU), em
virtude de o recorrente, apesar de formular pedido de declaração de nulidade da decisão combatida,
fundamentar seu recurso em diversas decisões deste Tribunal contrárias ao decidido no presente processo.
De fato, percebe-se que o recorrente intenta não apenas obter a nulidade do julgamento, mas, não
sendo provida essa argüição de caráter processual, rever o próprio mérito da decisão, a fim de adequá-la à
jurisprudência predominante do Tribunal.
Assim, ao conhecer o recurso como de divergência, com esteio na fungibilidade, essa medida
permitirá uma melhor adequação entre a pretensão do recorrente e o meio recursal cabível.
Quanto aos aspectos da legitimidade e do interesse, verifica-se que o Sindicato tem razão legítima
para intervir no processo, haja vista que a decisão envolve discussão sobre a possibilidade de dispensa de
licitação para serviços de informática. Assim, poderia ser-lhe atribuída a condição de interessado,
conforme prescrito pelo art. 2°, § 2°, da Resolução n° 36/95. Aliás, a jurisprudência tem reconhecido a
legitimidade da parte em tais casos (vide TC-004.650/96-4, Dec. n° 1/98 — Plenário, Ata n° 1/98, Rel. Min.
Humberto Guimarães Souto; TC-000.346/95-0, Dec. n° 143/98 — Plenário, Ata n° 11/98, Bento José
Bugarin).
Nesse ponto, vale salientar que não é a condição de denunciante que lhe confere legitimidade para
recorrer, mas, sim, o fato de ser entidade diretamente interessada na questão objeto deste processo.
Assim, apesar de o recurso não atender ao requisito temporal, entende-se que esse óbice poderia
ser relevado em face da relevância dos argumentos erigidos pelo recorrente e da conveniência de
uniformizar a jurisprudência deste Tribunal, conforme permitido pelo parágrafo único do art. 32, da Lei n°
8.443/92.
Desse modo, entende o Ministério Público, preliminarmente, que nada obstaria ao conhecimento
do recurso como embargos de divergência, nos termos do art. 234 do Regimento Interno.
Quanto às alegações do recorrente, no sentido de que o julgamento teria afrontado o devido
processo legal, pela não intimação do denunciante para acompanhar os atos do processo, entende-as, o
Ministério Público, improcedentes, pois, após a denúncia, a relação processual que se estabelece é
somente entre o Tribunal de Contas da União e o agente público ao qual são imputadas as irregularidades.
Na verdade, o signatário de denúncia ocupa posição secundária no processo, somente tendo direito
a requerer "certidão dos despachos e dos fatos apurados, a ser fornecida no prazo máximo de quinze dias,
a contar do recebimento do pedido, desde que o respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou
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arquivado", ou, se ainda não terminado, após decorrido o prazo de noventa dias, a contar do recebimento
da denúncia, nos exatos termos do art. 54, caput e parágrafo único, da Lei n° 8.443/92.
Assim, não tem fundamento a argüição de nulidade do julgamento por esta razão.
Melhor sorte merece o exame da alegação de divergência existente entre a orientação imprimida na
Decisão n° 100/98 - 1a Câmara e o entendimento manifestado em diversos outros julgados deste Tribunal.
Nesse tópico, entende o Ministério Público que tem razão o denunciante.
Com efeito, a necessidade de realização de licitação para a contratação de serviços de informática é
providência reiteradamente enfatizada por esta Corte.
Aliás, por oportuno, vale trazer à colação a recente Decisão Plenária n° 612/98 (Ata n° 36/98 Plenário, publicada no BI n° 66/98, Rel. Min. Bento José Bugarin), na qual foi firmado o entendimento
"no sentido da necessidade de realização de licitação para a adoção de procedimentos que visem à
terceirização das atividades do Tribunal, inclusive na área de informática" (grifado).
Por ocasião do exame da conveniência dessa contratação, o eminente Ministro-Relator Bento José
Bugarin citou como precedentes para rejeitá-la, diversas decisões prolatadas pelo Tribunal de Contas da
União em processos que tiveram a mesma origem do processo que ora se examina, ou seja, a
representação do SINDSEI/DF, conforme se observa da transcrição apresentada a seguir:
"A propósito, cumpre salientar que este Tribunal, em diversas oportunidades, tem-se manifestado
no sentido de que órgãos da Administração Pública efetivem procedimento licitatório para que seja
contratado serviço de processamento da dados.
Para ilustrar, cito a Decisão Plenária n° 657/97, na qual foi determinado à Subsecretaria de
Assuntos Administrativos do Ministério do Meio Ambiente - SAAMVIA que adotasse 'as providências
necessárias ao exato cumprimento do disposto no art. 37, inciso XXI, da Carta Magna e nos arts. 2° e 3°
da Lei n° 8.666/93, promovendo a realização do competente procedimento licitatório para a contratação
dos serviços de processamento de dados, ante a existência de diversas empresas habilitadas a prestar
esse tipo de serviço'.
O processo em que foi exarada essa decisão decorreu de outra Decisão Plenária, n° 007/97, em
que foi apreciada uma representação do Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito
Federal - SINDSEI/DF, em virtude da contratação da Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia
Espaciais - FUNCATE pela SAA/MMA, com dispensa de licitação, baseada no inciso XIII do art. 24 da
Lei n°8.666/93.
A representação do SINDSEI/DF ressaltava que tal irregularidade estava ocorrendo em diversos
órgãos e entidades públicos. Por pertencerem a listas distintas de órgãos jurisdicionados, a Decisão n°
007/97 determinou a constituição de processos distintos, dentre os quais o relativo à SAA/A&V1A.
Ainda em função de representação do SINDSEI/DF foram prolatadas as Decisões Plenárias n's.
244/98 e 348/98, em que o Tribunal entendeu sem objeto os processos correspondentes por já terem sido
tornados sem efeito os contratos firmados entre os órgãos/entidades - SAAMIA e GEIPOT - e a
FUNGA TE, em decorrência do encaminhamento da citada Decisão n° 657/97 àqueles órgãos/entidades."
Verifica-se, portanto, que a questão tratada no presente processo é idêntica à daqueles autos, pois
ambos versam a contratação de fundações de apoio de universidades para prestarem serviços de
informática, sem o devido processo licitatório.
Ora, se o Tribunal de Contas da União reconheceu como corretas as decisões que consideravam
indevida essa contratação direta, adotando-as como paradigma na condução dos seus próprios atos de
gestão, não se pode admitir a continuidade da divergência jurisprudencial materializada na Decisão n°
100/98 - ia Câmara.
Afora essa circunstância, que já é bastante para justificar a reforma requerida, observa-se que os
serviços objeto da avença não se revestem de nenhuma complexidade que pudesse justificar a dispensa de
licitação.
Conforme ressalta o Sr. Diretor de Divisão, "os serviços, apesar de vultosos, não tem nada de
extraordinário em informática, tratando-se apenas de instalação de redes, organização de dados,
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treinamento de pessoal e até compra e distribuição de equipamentos. Todos, apesar de se usar nomes
pomposos e em inglês, são procedimentos hodiernamente comuns no campo da informática" (fl. 29).
Evidencia-se, portanto, que os serviços objeto do contrato são serviços corriqueiros da área de
informática, nada tendo a ver com pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional.
Assim, pretender a incidência do inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666/93 ao caso, implicaria
desnaturar a finalidade que motivou a inserção desse dispositivo na Lei, pois sua interpretação lógica
conduz inexoravelmente à conclusão de que não basta que o contratado seja instituição brasileira
incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, é
necessário que o objeto a ser contratado tenha a ver com essas atividades.
No caso, está demonstrado o completo distanciamento entre o serviço contratado e as atividades
de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, não se podendo admitir a dispensa de licitação com
base no inciso XIII.
Assim, merece ser reformada a Decisão n° 100/98 — 1 a Câmara, a fim de que seja uniformizada a
jurisprudência, determinando-se a realização de processo licitatório nas contratações de serviços de
informática e a utilização do dispositivo contido no inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666/93, somente
quando houver nexo entre o objeto a ser contratado e as atividades de pesquisa, ensino e desenvolvimento
institucional.
Além das questões ventiladas na peça recursal, o diligente Diretor de Divisão, após examinar os
elementos pertinentes à execução fisica do contrato, verificou diversas incoerências entre o serviço
executado e os pagamentos efetuados, revelando pagamentos sem a correspondente prestação do serviço;
emissão de empenhos em valores superiores ao permissivo legal e custos desproporcionais à
complexidade dos serviços prestados, entre outras graves irregularidades (vide fls. 34/45).
Desse modo, de todo pertinentes as propostas de impugnação dos pagamentos, caso ainda não
efetivados, dos empenhos relacionados no item d, à fl. 45, bem como de imediata instauração da
competente Tomada de Contas Especial para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar os
prejuízos.
Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se de acordo com a proposta da 10a SECEX, às fls.
45/6.
É o relatório.
VOTO
Os presentes autos tiveram origem no apartado constituído em decorrência da Decisão n° 007/97TCU-Plenário, cujo processo n° TC-012.700/96-7 trata de Representação formulada pelo Sindicato das
Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal — SINDSEI/DF a respeito de contratação, por
parte de diversos órgãos e entidades, de fundações de apoio vinculadas a universidades para prestação de
serviços de processamento de dados, com dispensa de licitação fundamentada no inciso XIII do art. 24 da
Lei n° 8.666/93.
Na Sessão de 27.05.97, a ia Câmara decidiu fazer à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do
Ministério da Educação e do Desporto-MEC as seguintes determinações (Relação n° 29/97 do Ministro
Paulo Affonso Martins de Oliveira, Ata n° 17/97 — fls. 250-verso e 251/252):
"a) com fundamento no inciso IX do art. 71 da Constituição Federal e no art. 45 da Lei n° 8.443/92
c/c o art. 195 do Regimento Interno do TCU, fixar o prazo de 90 dias para que essa Subsecretaria adote
providências necessárias ao exato cumprimento da Lei de Licitações, fazendo realizar, nesse prazo, os
indispensáveis procedimentos licitatórios para a contratação de serviços técnicos de informática,
admitindo-se a subsistência do contrato ora inquinado (Contrato n° 007/96, Processo 2300.008991/96-07),
limitada aos serviços considerados imprescindíveis, tão-somente pelo tempo necessário à realização dos
referidos certames;
b) determinar a essa Unidade que observe o disposto no art. 23, §§ 10 e 2°, da Lei n° 8.666/93, no
sentido de que as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração devem ser divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, correspondendo licitação distinta a
Min-mv_120\c:\votos98\001198971.doc\ajf
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cada etapa da obra, serviço ou compra assim parcelada, de forma a propiciar a ampla participação dos
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para execução ou fornecimento da totalidade do objeto,
possam, contudo, fazê-lo com referência a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de
habilitação adequarem-se a essa divisibilidade."
Tendo tomado conhecimento de tais determinações (fls. 251/2), o Subsecretário interpôs
tempestivamente Pedido de Reexame (fls. 01/07 do Volume VI).
A Primeira Câmara, por meio da Decisão n° 100/98, decidiu conhecer dos elementos apresentados
pelo Sr. Osvaldo José Ramalho Giolito como Pedido de Reexame para, no mérito, dando-lhe provimento,
tornar insubsistentes as determinações efetuadas à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do
Ministério da Educação e do Desporto — MEC constantes das alíneas "a" e "h" da decisão prolatada na
Sessão de 27.05.97 desta Primeira Câmara (Relação n° 29/97 do Ministro Paulo Affonso Martins de
Oliveira, Ata n° 17/97).
Irresignado com o referido decisum, O Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do
Distrito Federal — SINDSEI interpõe Pedido de Reexame solicitando a declaração de nulidade da Decisão
n° 100/98 — 1' Câmara, em razão do não chamamento ao processo do ora recorrente e da existência de
diversas decisões deste Tribunal contrárias ao decidido nestes autos.
Não obstante o interessado ter interposto recurso como Pedido de Reexame, entendo que neste
caso deve o Tribunal conhecer o recurso como de Embargos de Divergência, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno, com esteio na fungibilidade, pois essa medida permitirá uma melhor adequação entre
a pretensão do recorrente e o meio recursal cabível.
A Unidade Técnica com a anuência do Ministério Público, pelas razões que expõem, entendem de
deve ser reformada a Decisão n° 100/98 — 1' Câmara, a fim de que seja uniformizada a jurisprudência,
determinando-se a realização de processo licitatório nas contratações de serviços de informática e a
utilização do dispositivo contido no inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666/93, somente quando houver
nexo entre o objeto a ser contratado e as atividades de pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional.
Quanto ao mérito, acompanho o posicionamento da Unidade Técnica e do Ministério Público junto
a este Tribunal.
Dessa forma, Voto por que o Tribunal aprove a Decisão que submeto à apreciação desta Primeira
Câmara.
TCU-Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 1998.

•
Marc s Vinic . s Vil4a
Ministro- elator
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Processo TC n° 001.198/97-1
Apartado Pedido de Reexame
-

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.
Em análise pedido de remate interposto pelo Subsecretário de Assuntos Administrativos do
Ministério da Educação e do Desporto, Sr. Osvaldo José Ramalho Giolito (fls. 01/07 do Volume VI),
contra a Decisão proferida pela ia Câmara deste Tribunal, na Sessão de 27 de maio de 1997 (Relação n°
29/97. Ata n° 17/97), quando foi determinado à Subsecretaria de Assuntos Administrativos daquele
Ministério a adoção de providências com vistas à correção das irregularidades identificadas nos autos,
relacionadas nos itens I e II da conclusão de fl. 249 do processo principal, cuja deliberação foi
comunicada ao órgão por meio do expediente de fls. 251/252.
A 10a SECEX, ao instruir o feito, abordou com proficiência todas as questões de fato e de direito
suscitadas pelo reclamante, as quais foram apreciadas à luz dos elementos constantes dos autos e das
normas legais aplicáveis à espécie, em especial, o disposto nos arts. 24 e 25 da Lei n° 8.666/93, no que se
refere à dispensa e inexigibilidade de licitação nas contratações de serviços por parte da Administração
Pública Federal.
A partir da análise do teor da peça recursal em confronto com os demais elementos que integram
o processo, verifica-se que, efetivamente, não restou configurada a irregularidade, a priori, detectada nos
atos administrativos que redundaram na contratação da Fundação Instituto de Administração da
Universidade de São Paulo - FIA/USP, pelo Ministério da Educação e do Desporto, com dispensa de
licitação, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666/93, conforme demonstrado na instrução de
fls. 27/29, deste Apartado (Vol. VI).
Diante do exposto e considerando o que demais se contém nos autos, o Ministério Público
manifesta sua concordância com a proposta expendida pelo Sr. Diretor de Divisão, endossada pelo Sr.
Secretário, no sentido de ser o presente recurso conhecido como pedido de reexame para, no mérito, darlhe provimento, a fim de serem excluídas as determinações feitas à Subsecretaria de Assuntos
Administrativos do Ministério da Educação e do Desporto, por ocasião da deliberação supramencionada,
na forma do disposto nos itens I e II da conclusão de fl. 249 do processo principal.
Ministério Público, em 26 de fevereiro de 1998

PAUtI.,0 SOAR4S BUGARIN
Subpi-o—cu dor-Geral
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1 . Processo n° TC-001.198/97-1 (com os volumes Ia VI)
2 . Classe de Assunto: 1— Embargos de Divergência
3 . Interessado: Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal - SINDSEI
4 . Entidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação e do Desporto MEC
5 . Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6 . Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
7 . Unidade Técnica: 10' SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com fundamento nos
arts. 1°, incisos II e XVI, 41,43 e 45 da Lei n° 8.443/92 e no art. 234 do Regimento Interno/TCU:
a) conhecer dos Embargos de Divergência em apreço, para, no mérito, dar-lhe provimento;
b) tornar insubsistente a Decisão n° 100/98-TCU-1 a Câmara;
c) renovar a insubsistida deliberação da 1' Câmara, Sessão de 27.05.1997, Relação 17/97,
determinando à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação e do Desporto que:
proceda ao devido processo licitatório nas contratações de serviços de informática, preservando a
dispensa nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93 para quando, excepcionalmente, houver
nexo entre este dispositivo, a natureza da instituição e o objeto a ser contratado;
em todas as vezes que for possível, cumpra o determinado no art. 23, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93;
d) impugnar os pagamentos, caso ainda não efetivados, dos empenhos nos 98NE00064, 98NE00065,
98NE00066, 98NE00067, 98NE00068, 98NE00069 e 98NE00070, cujo valor total é de R$ 4.699.988,62
(quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois
centavos), até superveniente deliberação deste Tribunal;
e) determinar à 6' SECEX que instaure Tomada de Contas Especial referente ao contrato 7/96,
celebrado entre a Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação e do Desporto e a
Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, autorizando a realização de inspeção
`in loco', se for o caso;
f) notificar, imediatamente, o gestor da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da
Educação e do Desporto em decorrência do item 'c' supra;
g) dar conhecimento ao Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal —
SINDSEI da presente decisão; e
h) determinar a juntada destes autos e da tomada de contas especial que porventura sobrevier às
respectivas contas do órgão.
9. Ata n° 48/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 02/12/1998 — 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 (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

MARCOS VIN COS VILAÇA
Ministro-Relator
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GRUPO II- CLASSE 1— PLENÁRIO
TC- 650.213/97-1 c/ 1 volume
NATUREZA: Agravo
ENTIDADE: Conselho Regional de Medicina/SC
INTERESSADOS: Roberto Luiz D'Ávila e outros

EMENTA: Recurso de Agravo contra Decisão preliminar que determinou
a Audiência Prévia dos responsáveis. Conhecimento. Restituição do
processo ao Relator original do feito para o juízo de retratação, na
forma prevista na Resolução 036/95-TCU.

Versam os autos sobre auditoria realizada pela SECEX/SC no Conselho Regional de
Medicina do Estado de Santa Catarina, nas áreas de licitações, contratos e pessoal, compreendendo o período
de 01.05.95 a 31.07.97.
Concluídos os trabalhos em 11.08.97, o Relatório produzido foi submetido ao eminente
Relator, Ministro José Antônio Barreto de Macedo, que, após fazer alguns ajustes na proposta da Unidade
Técnica, determinou, por meio de despacho (fls.254 do Volume principal) a audiência dos Senhores Roberto
Luiz D'Ávila — Presidente do CREMESC, Nelson Grisard — Conselheiro, Ricardo Fantazini Russi —
Conselheiro, Gilberto Digiácomo da Veiga — Conselheiro (fls.300/305).
Inconformados com o pedido de audiência, os indigitados responsáveis protocolaram os
expedientes de fls. 1/48, a título de Recursos de Reconsideração, apresentando como argumento comum o
fato de que o Tribunal, por força da Medida Provisória n° 1549-35, de 09.10.97, e suas reedições posteriores,
as MPs n's 1549-36, de 06.11.97, 1549-37, de 04.12.97 e a 1549-38, de 31.12.97, já não possui competência
para fiscalizar os Conselhos de Fiscalização Profissionais, em face da modificação sofrida por estes no tocante
à natureza e à personalidade jurídica, constante do art. 58 das pré-citadas Medidas Provisórias.
Examinando as peças processuais apresentadas pelos responsáveis (fls.49/52), a Unidade
Técnica propôs o seguinte:
"a) o presente recurso é inadmissível, por ser atitude meramente protelatória;
b) existem dois caminhos a seguir, à escolha do Relator que vier a ser sorteado, caso não opte
por uma terceira via:
b.1 acolher o recurso como pedido de reexame, visto que trata-se de fiscalização de atos e
contratos, para negar-lhe provimento, devolvendo o processo a esta SECEX para nova realização da audiência
prévia, após julgamento pelo Colegiado competente;
b.2 concluir pela sua inadmissibilidade e submeter os autos à apreciação do Colegiado
competente com a proposta de não conhecimento do recurso e devolução do feito ao Exmo. Sr. Ministro José
Antônio Barreto de Macedo, Relator original do processo, para o seu prosseguimento.
Ocorrendo o descrito no item b.2 acima, estariam os autos em condições de análise das
justificativas dos responsáveis, as quais não foram enviadas no prazo. Neste caso, somos da opinião que os
autos deveriam, s.m.j., ser novamente levados a julgamento pelo Exmo. Sr. Ministro José Antônio Barreto de
Macedo, com a proposta de transformação em Tomada de Contas Especial e autorização para citação dos
responsáveis pelos débitos indicados nas Tabelas constantes do Relatório de Auditoria, após a consolidação
determinada pelo Exmo. Ministro-Relator na alínea b, do item 5, às fls. 254 do presente feito".
Propôs, finalmente, fossem os autos levados a sorteio, nos termos do art. 29, § 1°, inciso II,
da Resolução TCU n° 77/96.
Considerando que não houve Decisão ou Acórdão prolatado pelo Tribunal, o Sr. MinistroMIN-HGS-455\C:DOCUMENTOS\DOCS-65021397
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Presidente despachou no sentido de que o processo fosse encaminhado ao Gabinete do Relator.
Por entender que os expedientes acostados pelos responsáveis se revestem, na verdade, de
pedidos de reconsideração contra a Decisão por ele proferida, e à vista do disposto no art. 15 da Resolução
TCU n° 64/96 c/c o inciso II do art. 29 da Resolução n° 77/96-TCU, foram os mesmos encaminhados
novamente à Presidência desta Casa para sorteio, cabendo a mim sua relatoria.
Em razão dos questionamentos feitos pelos responsáveis quanto à competência desta Corte,
solicitei, na forma regimental, o pronunciamento do Ministério Público junto a este Tribunal sobre o assunto.
Em minudente parecer, a ilustre representante do Parquet especializado, Dra. Maria Alzira
Ferreira, após citar renomados doutrinadores sobre o assunto, conclui que a natureza jurídica dos
Conselhos é de serviço público, o que ensejaria, de plano o seu exame de mérito.
É o Relatório

•

VOTO

Consoante se verifica do relatório precedente, estão presentes nestes autos duas questões de
alta indagação jurídica:
a primeira, de ordem processual, refere-se ao tipo de recurso cabível neste processo; e
a segunda, relativa à defesa propriamente dita dos responsáveis, diz respeito à competência
ou não deste Tribunal para apreciar as contas das entidades de fiscalização das profissões liberais, em face do
art. 58 da Lei n° 9.649/98.
Desejo, nesta oportunidade, debruçar-me apenas sobre a primeira questão, até porque trata-se
de matéria ainda não suficientemente debatida neste Colegiado.
No TCU, os recursos e os pressupostos de sua admissibilidade, em processos de tomada ou
prestação de contas, estão disciplinados nos artigos 31 a 35 da Lei n° 8.443/92 e 228 a 236 do Regimento
Interno.
•

O art. 32 da lei enumera os recursos cabíveis contra decisões proferidas em processos de
tomada e prestação de contas. São eles:
reconsideração;
embargos de declaração;
revisão.
O art. 48, parágrafo único, dispõe sobre pedido de reexame, cabível contra as decisões
proferidas em processos de pensão, aposentadoria e reforma e, ainda, em processos de fiscalização de atos
e contratos.
A interposição desses recursos, por sua vez, produz conseqüências, ora suspendendo os
efeitos da decisão proferida, ora devolvendo o processo tão-somente para que seja proferida nova decisão.
Observe-se que a finalidade dos recursos é reformar, modificar ou até anular a decisão questionada,
independentemente de produzir ou não efeitos imediatos quando de sua interposição. De um modo geral, todos
os recursos revestem-se de uma característica que lhes são comuns, que é a propriedade de submeter a decisão
recorrida a novo julgamento, vale dizer, devolver a matéria impugnada a um órgão superior para que seja
proferida nova decisão. Segundo a doutrina, é esse pedido de nova decisão que fixa os limites e o âmbito de
devolutividade de todo e qualquer recurso ( Júnior, Nelson Nery, Teoria Geral dos Recursos, 4a Ed., Revista
dos Tribunais, 1997, pág 362). Uma outra característica presente em alguns recursos é o efeito suspensivo de
que se revestem. Esta propriedade faz com que se mantenha suspensa a eficácia da decisão recorrida,
tornando-a desprovida de executoriedade imediata, até que o recurso interposto seja julgado.
No Tribunal, fazem parte do primeiro grupo (efeitos devolutivo e suspensivo) os recursos de
reconsideração, o pedido de reexame e os embargos de declaração, figurando no outro grupo ( somente efeito
devolutivo), o recurso de revisão e os "embargos de divergência", este último previsto no art. 234 do
MIN-HGS-455\ C:DOCUMENTOS \DOCS-65021397
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Regimento Interno.
O art. 33 da Lei n° 8.443/92 remeteu para o Regimento Interno o disciplinamento dos recursos
no âmbito do Tribunal de Contas da União.
Com efeito, ao regulamentar os recursos existente nesta Corte de Contas, os arts. 229 e 233
estabelecem, in verbis:
" Art. 229 Da decisão proferida pelo Tribunal em processo de tomada ou prestação de
contas cabe recurso de:
reconsideração;
embargos de declaração;
revisão." (grifei)

•

" Art. 233 O recurso de reconsideração e o pedido de reexame a que se referem o inciso I
do art. 229 e do art. 230 deste Regimento, que terão efeito suspensivo, serão apreciados por quem houver
proferido a decisão recorrida e poderão ser formulados uma só vez e por escrito, pelo responsável ou
interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma
prevista no art. 237 do Regimento Interno."(grifado)
Buscando adaptar-se à norma adjetiva civil e possibilitar ainda mais o exercício da ampla defesa
aos responsáveis por bens públicos, o Tribunal aprovou a Resolução n° 036, de 30.08.95, instituindo a figura
do Agravo, cabível contra despacho que indeferir liminarmente as alegações de defesa ou razões de
justificativa adicionais, o pedido de interessado em processo, ou ainda, a juntada de documentos (art. 25).
Criou, ainda, no parágrafo único do citado artigo, o juízo de retratação, também nos mesmos moldes do
processo civil, ao prever a possibilidade de reconsideração do Relator quanto à decisão tomada, podendo,
ainda, submeter o processo à Câmara ou ao Plenário, caso realmente entenda que deve ser mantida a decisão
agravada.
Sobre despacho, desejo, por oportuno, fazer um breve comentário, uma vez que trata de ato
que pode revestir-se, dependendo das circunstâncias, de cunho decisório ou simplesmente de mero expediente,
cabendo, no primeiro caso, os recursos previstos em lei, inclusive o agravo, ao passo que no segundo não
cabe qualquer recurso, consoante estabelece o artigo 504 do Código de Processo Civil.
Releva notar que tanto as sentenças como os despachos interlocutórios encerram conteúdo
decisório, sendo verdade que as sentenças podem decidir ou não o mérito da causa, pondo fim ao processo,
enquanto os despachos interlocutórios decidem questão incidental surgida no decorrer da instrução
processual.
Muito embora a Resolução TCU n° 036/95 seja exaustiva no que tange aos casos em que é
permitido o procedimento recursal do agravo, penso que sua interpretação deve conter um certo
temperamento, até porque, em se tratando de decisão interlocutória, esta pode ocorrer de diversas formas
no processo, bastando apenas, que encerre conteúdo decisório, condição necessária para sua interposição.
Voltando ao ponto fulcral deste processo, verifico que o relator inicial, ao proferir despacho
no presente processo, fê-lo com base no artigo 233 do Regimento Interno, na certeza de que o expediente
acostado refere-se a recurso de reconsideração contra decisão por ele proferida, na qual havia determinado
a audiência dos responsáveis.
Data venia do eminente relator, o artigo por ele citado não se aplica ao seu entendimento, uma
vez que o termo decisão, lá contido, refere-se à decisão proferida pelo Colegiado, que tanto pode ser a
Câmara como o Plenário.
No caso presente, parece-me, em razão do princípio da fungibilidade, que o recurso deveria ser
recebido como Agravo, visto que o despacho proferido pelo Relator, mesmo de conteúdo decisório, revestese, na verdade, de decisão eminentemente interlocutória, sujeita, portanto, à modalidade recursal instituída
pelo artigo 25 da Resolução 036/95.
Uma vez admitido o recurso sob exame, o trâmite normal deste processo deverá ser o
Gabinete do Ministro José Antônio Barreto de Macedo, a quem cabe, por força do parágrafo único do art. 25,
da Resolução n° 036/95, a prerrogativa de fazer o juízo de retratação, se assim entender.
Com essas considerações, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à elevada
MIN-HGS-455 \C:DOCUMENTOS DOCS-65021397
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apreciação deste Egrégio Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 02 de dezembro de
1998
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Proc. TC-650.213/97-1
Relatório de Auditoria
Parecer
O Ministério Público manifesta-se de acordo com a proposição da unidade técnica, constante
do item 6 do parecer de folhas 49/52.

Quanto à peça de folhas 01/08 — vol I, cumpre observar:
10 - A 38a edição da Medida Provisória n° 1.549, de 31.12.97, citada pelo ilustre Presidente
do CREMESC, também dispunha que:
I - os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas seriam exercidos em caráter
privado, mas por delegação do poder público, mediante autorização legislativa
(art. 58, caput)
II

2°

-

o controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos seria realizado
pelos seus órgãos internos, mas não com a exclusividade dos mesmos, como era
previsto no § 4° da 35' edição, de 09 10 97 (§ 5°)

Relativamente à afirmação de que "não há nenhuma razão lógica ou jurídica para que os
Conselhos estejam subordinados à órgãos da Administração Pública, como por exemplo o
TCU, vez que desta nunca recebeu sequer um único centavo, do Erário" (f 06). Cabe
lembrar que o § 4° do art. 58 da 1‘41 3 n° 1.549 38 dispunha, verbis:
-

"§ 4° Os conselhos de _fiscalização de profissões regulamentadas. existentes até 10
de outubro de 1997, ficam autorizados a cobrar e executar as contribuições anuais devidas por
pessoas fisicas ou jurídicas. bem como taxas e emolumentos instituídos em ki."(Grifamos)

Contribuições e taxas são espécies de tributos.
Para Fábio Fanucchi (Curso de Direito Tributário Brasileiro, vol. I, ed. Resenha
Tributária Ltda, 1971, p. 31), as contribuições parafiscais consistem em:
"Quando a arrecadação tributária se desenvolve em busca de recursos que irão
sustentar encargos que não são próprios da administração central do Estado mas que, apesar
disto, decorram de atividades que ao Governo interessa sejam desenvolvidas, diz-se que as
imposições assim feitas se revestem de :feição parafiscal, porque se destinam à sustentação de
encargos paralelos aos da administração pública direta." (Grifamos)

O Código Tributário Nacional assim define taxas:
"Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados. pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício
Gab-proc/Gab-proc_413/c1Par_word_8/Parrna/650213ma
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regular do poder de polícia. ou a utilização, efetiva ou potencial. de serviço público especifico
e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição."

"Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que.
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção
de . fato. em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene. à ordem. aos
costumes. à disciplina da produção e do mercado. ao exercício de atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do
processo legal e. tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou
desvio de poder." (Grifamos)

DE PLÁCIDO E SILVA, em sua obra Vocabulário Jurídico registra o seguinte
verbete
"EMOLUMENTO. Derivado do latim emolumentum (vantagem, proveito), possui o vocábulo o
sentido genérico de toda retribuição devida ou vantagem concedida a uma pessoa. além do
que fixamente percebe pelo exercício de seu cargo ou oficio.
Assim, são taxas cobradas ou devidas por serviços prestados. além de outras
contribuições atribuídas ao ato, pagas de outra maneira.
Em regra. os emolumentos são destinados aos serventuários ou às pessoas que
executam os atos. e por esta razão têm direito a eles.
No sentido fiscal. os emolumentos. embora distintos dos impostos. na sua qualidade
de taxa. entendem-se de igual maneira contribuições pagas por toda pessoa que se
favoreça de um serviço prestado por uma repartição pública, tal como o que decorre de
uma certidão por esta fornecida. E. em regra. não são pagos em dinheiro, mas são devidos
em selos ou estampilhas que se apõem ou se afixam no próprio documento ou na certidão.
Quando. porém, se trata de emolumentos devidos às pessoas em razão de seu cargo
ou oficio. são pagos em dinheiro, pois que a estas pertencem. E nisto se diferem dos
emolumentos fiscais. correspondentes às certidões ou atos praticados nas repartições
públicas, ou quando devidos ao Estado.
Mas. o emolumento. embora semelhante à taxa. não se pode dizer igual a ela.
O emolumento é mais a contribuição que se faz exigível como compensação de atos
praticados pelo poder público ou pelo seventuário público, sem revestir propriamente o
caráter de um serviço, não tendo o aspecto económico que é sempre apresentado pela taxa.
A taxa sempre se revela o pagamento de um serviço de ordem económica prestado à pessoa.
que. assim. a deve satisfazer.
taxas de expediente."
Em certos casos, nas repartições públicas, chamam-no de

(Grifamos)
Vê-se, portanto, que os três elementos constantes do § 4° do art. 58 da MP n°
1.549-38 são típicos da atividade da administração pública, que os delega, mediante
autorização, aos serviços de fiscalização de profissões regulamentadas. Daí, a razão
lógica e jurídica para que os mesmos estejam subordinados a órgãos da Administração
Pública, inclusive ao TCU.
Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro (16' edição,
Gab-proc/Gab-proc_413/c1Par_word_8/Parrna1650213ma
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Editora Revista dos Tribunais, p. 333 e 349/350), ensina que a autorização é uma das
modalidades de delegação de serviços públicos a particulares.
"Serviços autorizados são aqueles que o Poder Público, por ato unilateral. precário e
discricionário, consente na sua execução por particular, para atender interesses coletivos
instáveis ou emergência transitória. São serviços delegados e controlados pela Administração
autorizante. normalmente sem regulamentação especifica. e sujeitos, por índole, a constantes
modificações no modo de sua prestação ao público e a supressão a qualquer momento. o que
agrava a sua precariedade"

"Os Serviços autorizados não se beneficiam das prerrogativas das atividades públicas. só
auferindo as vantagens que lhes forem expressamente deferidas no ato da autorização, e
sempre sujeitas à modificação ou supressão sumária. dada a precariedade insita desse ato.
Seus executores não são agentes públicos, nem praticam atos administrativos: prestam apenas.
um serviço de interesse da comunidade. por isso mesmo controlado pela Administração e
sujeito à sua autorização. A contratação desses serviços com o usuário é sempre uma relação
de direito privado, sem participação ou responsabilidade do Poder Público. Qualquer
irregularidade deve ser comunicada à Administração autorizante, mas unicamente para que
ela conheça a falta do autorizatário e, se. for o caso, lhe aplique a sanção cabível, inclusive a
cassação da autorização." (Grifamos)

30

Quanto ao pedido subsidiário requerido pelo responsável, no sentido de sobrestamento
do processo administrativo n° 650.213/97-1, até que a MP n° 1.549-38/97 fosse
convertida em lei (item 3—B, f 08) I - a conversão ocorreu com a edição da Lei n° 9 649, de 27.05.98.
II - o art. 58 da MP n° 1.549-38 passou a ter a seguinte redação, com a edição da citada
lei:
"Art. 58. Os serviços de . fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em
caráter privado, por delegação do Poder público, mediante autorização legislativa.
áç I° A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de
profissões regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do conselho federal da
respectiva profissão, garantindo-se que na composição deste estejam representados todos seus
conselhos regionais.
§ 2° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade
jurídica de direito privado, não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer vinculo
funcional ou hierárquico.
§ 3° Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são
regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou
deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
§ 4° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar,
cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas fisicas e jurídicas, bem como preços de
serviços e multas, que constituirão receitas próprias, considerando-se título executivo extrajudicial a
certidão relativa aos créditos decorrentes.

Gab-proc/Gab-proc_41 3/cIPar_word_8/Par_ma/65021 3ma
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§ 5° O controle das atividades .financeiras e administrativas dos conselhos de fiscalização
de profissões regulamentadas, será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos
regionais prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão, e estes aos conselhos
regionais.
§ 6° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. por constituírem serviço
gozam
de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.
público,
§ 7 0 Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 de
junho de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.
§ 8° Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos
de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados.
conforme disposto no caput.
§ 900 disposto neste artigo não se aplica à entidade de que trata a Lei n°8.906, de 4 de
julho de 1994."

(Grifamos)

Observe que o termo emolumentos (§ 4°) foi substituído por uma expressão
equivalente — preços de serviços -, conforme transcrição retro do Vocabulário Jurídico.
Assim, como aceitar que um órgão que tenha entre suas atividades-fim a atribuição
de fixar, cobrar e executar as contribuições parafiscais, preços de serviços e multas,
esteja excluído do controle do Poder Público.

Em conclusão, diante do teor do art. 58 e parágrafos da Lei n° 9.649/98, não cabe mais
3.
questionamentos sobre a natureza jurídica dos conselhos — são serviços públicos.
"Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados. sob normas
e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade. ou
simples conveniências do Estado."

(Hely Lopes Meirelles, op. cit., p. 290).

Brasília, 02 de setembro de 1998.

Maria Alzira Ferreira
Procuradora
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831 /98 - TCU - PLENÁRIO

1. Processo TC- n°650.213/97-1 c/ 1 volume
2.Classe de Assunto: I- Agravo
Interessados.:Roberto Luiz d'Ávila, Nelson Grisard, Ricardo Fantazzini Russi, Gilberto Digiácomo da
Veiga, Heitor Germano do Nascimento Dücker e Paulo Márcio da Silveira Brunato
Entidade: Conselho Regional de Medicina/SC
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não houve pronunciamento quanto à questão ora enfrentada
Unidade Técnica: SECEX/SC
Decisão: O Tribunal Pleno diante das razões expostas pelo Relator e à vista do preceituado no art. 25 da
Resolução n° 036/95-TCU, DECIDE:
conhecer do expediente apresentado pelos responsáveis assinalados no item 3 supra como recurso
8.1
de agravo;
determinar a devolução do presente processo ao Senhor Ministro José Antônio Barreto de Macedo,
8.2
para os fins previstos no parágrafo único do art. 25 da Resolução TCU- 036/95.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
11.2. Ministro com voto vencido: José Antonio Barreto de Macedo.

NJ
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

•

HUMB TO GUIMARÃES S
Ministro-Relato
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GRUPO II — CLASSE I — PLENÁRIO
TC-350.250/92-8
Natureza: Recurso de Reconsideração
Entidade: Prefeitura Municipal de Monção - MA
Responsável: Sérgio Murilo Jansen Pereira, ex-Prefeito
Ementa: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão TCU
n° 168/95 - 1' Câmara. Conflito de competência. Restituição dos
autos à SGS para novo sorteio de Relator entre os Ministros
integrantes da ia Câmara.
ke

Na Sessão de 15.08.1995, mediante o Acórdão TCU .n° 168/95 (fl. 56), a ia Câmara julgou
irregulares as contas do ex-Pefeito epigrafado, em razão da omissão no dever de prestar contas dos
recursos transferidos, no exercício de 1991, à Prefeitura Municipal de Monção/MA a título de royalties
do petróleo (Lei n° 7.525/86).
Após aquela deliberação, a SECEX-MA constatou que a prestação de contas dos recursos em
referência se encontrava naquela Unidade Técnica desde 10.02.95, portanto, há mais 6 meses anteriores à
data do julgamento, conforme se comprova pelo recibo firmado no próprio documento (fl. 66).
Em razão disso, sua instrução justifica o lapso ocorrido e propõe revisão da deliberação que
julgou irregulares as contas, com novo julgamento pela regularidade com ressalva e quitação ao
responsável, com fulcro no art. 158 do Regimento Interno do TCU (fl. 68) .
O representante do Ministério Público, Dr. Marinus Eduardo De Vries Masico, divergindo da
Unidade Técnica se manifesta nos seguintes termos: "(..) ante a superveniência de documento novo com
eficácia sobre a prova produzida, o MP/TCU interpõe recurso de revisão, com amparo no inciso 111 do
art. 35 da Lei n° 8.443/92. Não vislumbrando hipótese legal para o julgamento pela regularidade, com
ressalva, e multa, o representante deste Par quet propõe a reforma do Acórdão n° 168/95 - la Câmara,
para que seja dada quitação ao responsável, mantida a irregularidade das contas."(fls. 69/70).
É o Relatório
VOTO
Verifica-se que, no caso presente, as contas do ex-Prefeito foram julgadas irregulares com base
na omissão em relação à sua apresentação, quando em verdade as mesmas já haviam sido encaminhadas
ao Tribunal, não sendo inserida nos autos por lapso justificado pela Unidade Técnica.
Entendeu a própria Unidade Instrutiva, ao descobrir a falha, que procedia considerar a peça de
prestação de contas como recurso de revisão e que, nada constando nos autos contra o responsável, salvo
a prestação das contas somente após citação desta Corte, o julgamento fosse pela regularidade com
ressalvas e quitação. Entendeu, também, o Ministério Público em acolher a prestação de contas como
fato novo com força para justificar revisão da deliberação recorrida.
Saliento que, se acolhidas as propostas, da Unidade Técnica e da Procuradoria, de considerar a
prestação de contas existente nos autos como Recurso de Revisão, esta Corte estaria prejudicando o
responsável pois estaria eliminando sua opção de recorrer contra o deliberado, caso considere este
desfavorável. Assim, no sentido de salvaguardar o direito do ex-Prefeito no plano da ampla defesa,
consigno que este Tribunal acolha o documento em causa como Recurso de Reconsideraçã
respaldando ao julgado a oportunidade de mais uma fase recursal, o de revisão.
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Na linha proposta, devem estes autos serem submetidos à apreciação do Colegiado que deliberou
8.
sobre o mérito das contas, ou seja, a 1a Câmara, conforme os preceitos regimentais desta Corte. Diante do
exposto, entendo que o processo deve ser tramitado à Secretaria-Geral das Sessões para que promova
novo sorteio de Relator entre os Ministros integrantes da 1' Câmara
Assim, Voto no sentido do Tribunal adotar a Decisão, cujo teor submeto à elevada apreciação
deste Plenário
TCU, Sala das Sessões, em %2 de dezembro de 1998

•
VAL IR C ELO
Ministro-Relator

•
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Proc. TC-350.250/92-8
Prestação de Contas
PARECER

•
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Trata-se da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Monção/MA, relativa aos
recursos do Fundo Especial recebidos da PETROBRÁS durante o exercício de 1991, nos termos
da Lei n° 7.525/86, cujo responsável é o Sr. Sérgio Murilo Jansen Pereira, ex-Prefeito.
Em sessão de 15 de agosto de 1995, a primeira Câmara desse Tribunal, acolhendo os
pareceres da SECEXJMA (fls. 29 e 52) e deste Ministério Público (fl. 53), julgou as contas irregulares
e condenou o responsável em débito pelas quantias indicadas, na forma da legislação pertinente.
autorizando, ainda, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação (Acórdão n° 168/95 ia Câmara, fls. 56/7).
Em decorrência, a unidade técnica formulou reiterados expedientes, no intuito de
notificar o devedor da Decisão (fls. 59/65), porém inexiste nos autos qualquer manifestação dele
a respeito.
Não obstante, o processo retorna a este Ministério Público para nova intervenção
regimental. Isso se deve ao fato de que a SECEX/MA, reconhecendo equívoco de sua parte, localizou
em seus arquivos documentação, a título de prestação de contas (fl. 66), que havia dado entrada
naquela Secretaria em 10.02.95, data, portanto, anterior à deliberação do Tribunal.
Por essa razão, o órgão regional considera que houve superveniência de fato novo
efetivamente comprovado capaz de ensejar a revisão do Acórdão n° 168/95 - la Câmara, sugerindo,
em conseqüência, que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação ao
responsável (fl. 68).
Compulsando os autos, verifica-se que o aludido gestor foi devidamente citado por
meio do Oficio n° 70/95 (fls. 26/27), que reiterou os Oficios n's 251/93 e 505/93, tendo o destinatário
aposto sua ciência em 07.02.95 (fl. 27). Em 10.02.95, deu entrada na unidade instrutiva o
demonstrativo sintético de receita e despesas, então exigido como prestação de contas pela
Resolução/TCU n° 229/87, para os Municípios que recebiam recursos exclusivamente do Fundo
Especial de que trata a referida Lei n° 7.525/86.
Portanto, houve equívoco na instrução do processo, porém plenamente justificável,
não só por constituir exceção ao elogiável trabalho que vem realizando a diligente SECEX/MA,
mas ainda pela grande quantidade de processos que passam pelos órgãos deste Tribunal, muitos
absolutamente desnecessários, qual este, caso o responsável pelo dever constitucional de prestar
contas não se esquecesse de fazê-lo, assim como nunca lhe foge à memória utilizar os recursos a
ele repassados.
Em resumo, o representante deste MP/TCU não entende estar sanada a omissão do
responsável pela remessa de documento, isento de qualquer justificativa, cerca de quatro anos do
prazo fixado, e após ter a Administração incorrido em custos consideráveis no exercício de tarefa
que não lhe cabe: cobrar prestações de contas de responsáveis omissos.
Dessa forma, ante a superveniência de documento novo com eficácia sobre a prova
produzida, o MP/TCU interpõe recurso de revisão, com amparo no inciso III do art. 35 da Lei n°
8.443/92. Não vislumbrando hipótese legal para o julgamento pela regularidade, com ressalva, e
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ia Câmara, para que
multa, o representante deste Parquet propõe a reforma do Acórdão n° 168/95 seja dada quitação ao responsável, mantida a irregularidade das contas.
Ministério Público, ejr1 7 de jurftho de 1996.
/

MarinuÍEduardo De ries Marsico
Procurador
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DECISÃO N° 8 32

/98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC- 350.250/92-8
Classe de Assunto: (I) - Recurso de Reconsideração
Responsável: Sérgio Murilo Jansem Pereira, ex-Prefeito
Entidade: Prefeitura Municipal de Monção - MA
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica. SECEX-MA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar a devolução
deste processo à Secretaria-Geral das Sessões, deste Tribunal, para novo sorteio de Relator entre os
Ministros integrantes da 1' Câmara.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

..
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

•

VAL IR CA PELO
Ministro-Relator
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GRUPO II- CLASSE III - PLENÁRIO
TC 001.560/98-0
NATUREZA: Consulta
ÓRGÃO: Câmara dos Deputados
INTERESSADO: Presidente do Partido Liberal, Deputado Álvaro Valle

EMENTA: Consulta acerca da possibilidade de utilização dos valores do
SUS e FNDE, recebidos pelo Município, para cálculo do limite da
despesa com remuneração de vereadores, previsto na Constituição
Federal, artigo 29, VII. Não conhecimento da consulta, por não versar
sobre matéria da competência deste Tribunal, consoante o disposto no
artigo 216 do Regimento Interno do TCU. Envio de cópia da Decisão,
com Relatório e Voto, ao interessado. Arquivamento do processo.

Trata-se de consulta formulada a esta Corte de Contas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
do Partido Liberal, Deputado Álvaro Valle, objetivando esclarecimento acerca da possibilidade de inserir no
cálculo da remuneração dos vereadores, ante o limite imposto pelo inciso VII do artigo 29 da Constituição
Federal, os "recursos do SUS (municzpalização semplena) transferidos ao Fundo Municipal de Saúde, bem
como os recursos do FNDE" fl. 1).
Inicialmente, a Assessoria da 4 0 SECEX, com a concordância da Senhora Secretária de
Controle Externo, acostou aos autos parecer sobre os recursos provenientes do SUS que, no essencial, contém
os seguintes dizeres:
"(.) entendendo que apresente consulta originou-se de autoridade competente, prevista no
art. 216, inciso I, do Regimento Interno, passaremos a analisar a questão formulada pelo consulente no
tocante aos recursos do Sistema Único de Saúde — SUS, matéria sob a responsabilidade desta Secretaria.
3.1 Inicialmente, abordaremos a questão da natureza dos recursos do SUS transferidos pela
União aos estados e municípios. Em seguida, trataremos das despesas passíveis de ser realizadas com tais
recursos. Finalmente, considerando os dois aspectos citados, examinaremos a pertinência de os referidos
recursos integrarem 'o bojo dos cálculos para remuneração dos vereadores'.
4. De acordo com os arts. 194 e 195 da Constituição Federal, o financiamento da seguridade
social e, por conseguinte, do SUS é de responsabilidade das três esferas de governo, mediante recursos
provenientes de seus respectivos orçamentos e de contribuições sociais.
4.1 Nas esferas estadual e municipal, além dos recursos dos próprios tesouros, o SUS conta
com recursos transferidos pela União, basicamente, sob duas modalidades:
remuneração por serviços produzidos, que consiste no pagamento, diretamente pelo
Ministério da Saúde, aos prestadores de serviços, inclusive às próprias secretarias estaduais ou municipais,
contra apresentação de faturas; e
transferência regular e automática fundo afundo, que compreende a transferência de
valores diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde,
independentemente da existência de convênio ou instrumento congênere, segundo as condições de gestão do
respectivo estado ou município.
5. Não obstante a descentralização desses recursos, a natureza dos mesmos não se altera:
trata-se de recursos federais, originários do orçamento do Ministério da Saúde, que, todavia, são geridos
pelas demais unidades federadas. Nesse sentido o Ministro-Relator Marcos Vinícios Vilaça pronunciou-se
no Voto que fundamentou a Decisão n° 576/93-Plenário-Ata n° 62/93:
'26. O que se pretende demonstrar é que a Constituição Federal estabeleceu a
descentralização das ações e serviços públicos de saúde, mas não a descentralização do controle e da
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fiscalização na aplicação dos recursos.
27. A não ser, é claro, que se altere a Constituição na seção da repartição das receitas
tributárias (art. 157 a 159) e se estabeleça que os recursos destinados à saúde pertencem a Estados, ao
Distrito Federal e a Municípios, a exemplo dos Fundos de Participação.'
6. Em reforço a esse posicionamento e elucidando de vez a questão, o Tribunal, ao apreciar
o TC-022.427/92-9, em sessão de 13.08.97, proferiu a Decisão n° 506/97-TCU-Plenário, cujos itens 8.1 e
8.2 transcrevemos:
'8.1 - firmar entendimento sobre a matéria em questão, no sentido de que os recursos
repassados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
constituem recursos federais e que, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização desta Corte as ações e os
serviços de saúde pagos à conta desses recursos, quer sejam os mesmos transferidos pela União mediante
convênio, quer sejam repassados com base em outro instrumento ou ato legal;
8.2 - alertar aos senhores Gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que
a posterior aplicação dos recursos recebidos da União, em virtude da prestação de serviços e da execução
de ações de saúde, deve sr necessariamente efetuada nos termos do parágrafo único do art. 2° da Lei n°
8.142/90; ' (grifamos)
Cabe assinalar, ainda, que, embora ausente o instrumento de convênio nas citadas
o relacionamento entre as esferas federal e as esferas estadual e municipal no SUS tem
transferências,
natureza convenial, dado existir a execução de serviços de interesse recíproco em regime de mútua
cooperação, consoante definição do art. 48 do Decreto 93.872/86. '(item 3.4 do Relatório que acompanha
a referida Decisão n° 506/97-Plenário).
Uma vez esclarecida a natureza federal dos recursos transferidos pela União aos estados,
Distrito Federal e municípios, iremos examinar, a seguir, a que despesas eles se destinam.
recursos do SUS (municipalização
No caso sob análise, o consulente refere-se a
semiplena) transferidos ao Fundo Municipal de Saúde ...'. Portanto, reporta-se à hipótese de município
habilitado na condição de gestão semiplena, definida no item 4.1.3 da Norma Operacional Básica n° 01/93.
Tal habilitação implica, entre outras responsabilidades e prerrogativas, a completa responsabilidade do
município sobre a gestão da prestação de serviços e o recebimento, mensal, do total dos recursos
financeiros para custeio correspondentes aos tetos ambulatorial e hospitalar estabelecidos.
9.1 Os citados recursos financeiros, de acordo com os itens 3.1.1 e 3.3.1 da mesma Norma,
destinam-se, respectivamente, ao custeio das ações e serviços ambulatoriais, públicos e privados, que
integram o SUS; e das atividades assistenciais realizadas em regime de internação hospitalar pelos serviços
públicos e privados.
9.2 Cabe observar que os municípios já habilitados na condição de gestão semiplena deverão
habilitar-se na condição de gestão plena do sistema municipal, introduzida pela Norma Operacional Básica
n° 01/96. Essa alteração pressupõe o acréscimo tanto dos requisitos exigidos do município quanto das
prerrogativas concedidas na gestão do Sistema. A Portaria n° 2.971, de 09.06.98, publicada no DOU de
16.06.98, definiu o prazo de 60 dias, a partir de sua publicação, para que os municípios providenciem a nova
habilitação.
9.3 No que concerne à finahdade dos recursos transferidos, a NOB n° 01/96, do mesmo modo
que sua antecessora, é clara em sua identificação, conforme se verifica nos excertos a seguir transcritos:
'10.4. Tetos financeiros dos Recursos Federais
Os recursos de custeio da esfera federal, destinados às ações e serviços de saúde, configuram
o Teto Financeiro Global (11, G), cujo valor, para cada estado e cada município, é definido com base na PPI
...' (grifamos)
9.3.1 Sobre o conceito de PPI, a NOB n° 01/96 esclarece:
' 11. I. Programação Pactuada e Integrada - PPI
11.1.1. A PPI envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância
sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização
do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitaç'ão do pacto estabelecido
entre as três esferas de governo ... '(grifamos)
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10. Em reforço às citadas normas e precedendo-as, tanto cronológica quanto
hierarquicamente, citamos a Lei n°8.142, de 28.12.90, que no inciso IV e parágrafo único do art. 2° dispõe:
'Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal.
Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IV deste artigo destinar-se-ão a
investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar e às demais ações de
saúde.'
10.1 O art. 3 0 da mesma Lei esclarece sobre a forma de transferência de recursos:
'Art. 3° Os recursos referidos no inciso IV do art. 2° desta lei serão repassados de forma
regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos
no art. 35 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990.'
11. Por sua vez, a Lei Orgânica da Saúde, Lei n° 8.080, de 19.09.90, ao dispor sobre o
planejamento e orçamento do SUS, estabelece no art. 36, § 2°, quanto à finalidade dos recursos repassados,
que:
'Art. 36 O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será
ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as
necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios,
dos Estados, do Distrito Federal e da União.
§10
§ 2° É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos
planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área da saúde.' (grifamos)
Em face do exposto, concluímos que os recursos do SUS, transferidos pela União aos
fundos municipais de saúde, por serem recursos federais, não devem ser incluídos '... no bojo dos cálculos
Outrossim, tais recursos devem ser destinados, exclusivamente, a
para remuneração dos vereadores
realização de gastos com ações e serviços de saúde.
Finalizando, propomos o encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr. MinistroRelator, sugerindo que:
a) seja autorizado o prosseguimento da instrução pela 6a SECEX, em cuja clientela se inclui
o FNDE; e
b) b) quando da proposta de mérito:
1- seja conhecida da presente consulta, uma vez que originou-se de autoridade competente,
prevista no art. 216, inciso I, do Regimento Interno; e
- seja respondido ao consulente, em relação aos recursos do SUS, o contido no item 12
desta instrução." (fis. 5/8).
Determinei o envio dos autos à 6a SECEX, para instrução, tendo sua Assessoria emitido o
seguinte pronunciamento, com anuência do Senhor Dirigente:
"Indaga o signatário da presente consulta se os recursos do SUS transferidos ao Fundo
Municipal de Saúde, bem como os recursos do FNDE, transferidos aos municípios, entram no bojo dos
cálculos para remuneração dos vereadores.
A instrução de fls. 5/8 tratou da questão relacionada aos recursos do SUS. Nesta instrução
serão objeto de análise as transferências efetuadas pelo FNDE, ante o Despacho de fl. 09.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem por finalidade financiar os
programas de ensino promovidos pela União e conceder assistência financeira aos Estados, Distrito Federal
e Municípios, conforme previsto na Lei n°5.537/68, modificada pelo Decreto-lei n°872/69. Para fazer face
a esses encargos, vale-se de recursos originários do Salário-Educação - Quota Federal (art. 15, § 1°, inciso
I, da Lei n° 9.424/96), de recursos ordinários do Tesouro e de recursos de outras fontes.
4. As transferências de recursos do FNDE aos municípios ocorrem, tradicionalmente, por
meio de convênios, e, a partir de 1998, por força do art. 60 da Lei n° 9.424/96, é feita, mensalmente, a
complementação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
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Valorização do Magistério - FUNDEF, 'sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu
valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente'.
5. Em ambos os casos, entretanto, a aplicação dos recursos é previamente estabelecida: no
primeiro, destina-se à consecução do objeto pactuado; no segundo, somente podem ser aplicados na
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do seu magistério, conforme
estabelece o art. 2° da Lei n° 9.424/96.
6. Vê-se, portanto, que os recursos transferidos aos Municípios pelo FNDE, tanto por meio
de convênios quanto em decorrência de complementação dos recursos do FUNDEF (art. 6°, da Lei n°
9.424/96), não podem ser utilizados para pagamento de vereadores, já que tal fato caracterizaria desvio de
finalidade, sujeitando o responsável às sanções previstas em lei.
7. Essa conclusão não atinge, contudo, toda a abrangência da questão suscitada pelo
consulente, pelas seguintes razões:
estabelece o art. 72 da lei n° 4.320/64 que `a aplicação de recursos orçamentários
vinculados a fundos especiais far-se-á através de dotações consignadas na Lei de Orçamentos ou em créditos
adicionais'. Nesse sentido, aliás, determina a lei que dispõe sobre o FUNDEF que `os recursos do Fundo,
devidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, constarão de programação especifica nos
respectivos orçamentos' (art. 3°, § 7°, da Lei n° 9.424/96);
ademais, mesmo para as transferências não destinadas a fundos, estabelece o § 1° do art.
50 da Lei n° 4.320/64 que 'as cotas de receita que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão,
como despesa, no orçamento da entidade obrigada à transferência e, como receita, no orçamento da que as
deva receber ';
aliado a esses aspectos, estatui o inciso VII do art. 29 da Constituição Federal que o `total
da despesa com a remuneração de vereadores não pode ultrapassar o montante de cinco por cento da receita
do Município'.
8. A questão que se põe, portanto, é esta: mesmo que não utilizados diretamente no
pagamento de vereadores, os recursos originados de transferências do FNDE compõem a base de cálculo
para se definir o montante de cinco por cento a que se refere o inciso VII do art. 29 da Constituição Federal,
já que tais recursos são necessariamente incluídos como receita, nos orçamentos municipais?
9. Sabe-se que em matéria de educação a União tem o dever de prestar assistência financeira
aos Municípios, no exercício da função redistributiva e supletiva que lhe impõe o art. 211, § 1°, da
Constituição Federal.
9.1 Ora, a assistência financeira é prestada por meio de transferência de recursos, quer de
forma negociada, por meio de convênios, quer de forma automática e obrigatória, como acontece na
complementação dos recursos do FUNDEF.
9.2 Esse processo, contudo, não altera a natureza dos recursos envolvidos. Os recursos
federais, mesmo que sujeitos à aplicação e controle por entidades municipais, permanecem federais, já que
não originados dos esforços próprios de arrecadação dos Municípios, nem a eles devidos por força da
sistemática de repartição das receitas tributárias instituída pelos arts. 157 a 159 da Constituição Federal.
9.3 O fato desses recursos constarem dos orçamentos municipais como receita decorre
basicamente de uma necessidade operacional, ligada aos estágios da despesa pública instituídos pela Lei
n°4.320/64: para o município liquidar e pagar as despesas decorrentes das ações descentralizadas, tais
despesas devem ser previamente empenhadas (art. 60), e para que se efetue o empenho é necessário que haja
créditos orçamentários específicos (art. 59) nos respectivos orçamentos.
9.4 Esse fato, entretanto, não torna os recursos municipais, a não ser, é claro, que se altere
a Constituição para que ela, expressamente, preveja que tais recursos pertencem aos municípios, a exemplo
dos recursos dos Fundos de Participação.
9.5 Por conseguinte, e respondendo à consulta formulada, os recursos objeto das
transferências do FNDE aos Municípios, por terem destinação específica para a área da educação não
podem ser considerados no cálculo do limite de remuneração de vereadores a que se refere o inciso VII do
art. 29 da Constituição Federal.
10. Ante o exposto, e em complemento à instrução de fls. 5/8, no que se refere aos recursos
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do FNDE, submetemos os autos à consideração superior, propondo seja respondido ao consulente que os
recursos próprios do FNDE transferidos aos Municípios não podem ser considerados no cákulo do limite
previsto no inciso VII do art. 29 da Constituição Federal, nem podem ser utilizados para custear os subsídios
de vereadores, por terem destinação específica para a área de educação." (lis. 10/1).
É o relatório.

VOTO

Entendo que remuneração de Vereadores é tema circunscrito à Administração do Município,
não podendo esta Corte Federal de Contas opinar a respeito, ante o princípio federativo adotado pelo Estado
Brasileiro e por falta de previsão constitucional ou legal para exercício desse controle pelo TCU.
Destarte, não se tratando de matéria da competência deste Tribunal, não conheço da consulta,
consoante o disposto no artigo 216 do Regimento Interno desta Corte.
Assim, com minhas e -scusas por divergir, quanto à possibilidade de conhecimento da presente
consulta, dos pareceres constantes nos autos, VOTO no sentido de que este Colegiado Pleno adote a decisão
que ora submeto à sua deliberação.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão ves de Souza, em 02 de dezembro de
1998.

r
HUMBERTO GUIMARikEpOUTO
Ministro-Relato

•
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DECISÃO N°

8 33 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n°: TC 001.560/98-0
Classe de Assunto: III - Consulta
Interessado: Presidente do Partido Liberal, Deputado Álvaro Valle
Órgão: Câmara dos Deputados
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidades Técnicas: 4' Secex e 6a Secex
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — não conhecer da presente consulta, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no
artigo 216 do Regimento Interno deste Tribunal;
8.2 - enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao nobre
consulente, identificado no item 3 acima;
8.3 — arquivar o presente processo.
Ata n° 48/98 — Plenário.

Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

•
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GRUPO 1- CLASSE III - PLENÁRIO
TC 005.843/98-7
NATUREZA: Consulta
ÓRGÃO: Câmara Municipal de Uruçuí - Piauí
INTERESSADO: Presidente da Câmara Municipal de Uruçuí, Piauí,
Vereador Osmar Alexandre Moreira

EMENTA: Consulta acerca da possibilidade de utilização dos valores do
FUNDEF, recebidos pelo Município, para cálculo do limite da despesa
com remuneração de vereadores, previsto na Constituição Federal, artigo
29, VII. Não conhecimento da consulta, por não versar sobre matéria da
competência deste Tribunal e não ter sido formulada por nenhuma das
autoridades elencadas no artigo 216 do Regimento Interno do TCU.
Envio de cópia da Decisão, com Relatório e Voto, ao interessado.
Arquivamento do processo.

•

Trata-se de consulta formulada a esta Corte de Contas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Uruçuí, Piauí, Vereador Osmar Alexandre Moreira, objetivando esclarecimento
acerca da possibilidade de inserir no cálculo do limite da remuneração dos vereadores, previsto no inciso VII
do artigo 29 da Constituição Federal, "o repasse de 15% para o ensino fundamental de valorização do
magistério" (fi. 1).
Encaminhado o processo à Secretaria de Contas do Governo e Transferências Constitucionais
- Secon, da Secretaria deste Tribunal de Contas, para instrução, foi acostado aos autos o seguinte parecer,
da lavra do Senhor Assessor da Unidade:
"Pelo OFÍCIO N° 65/98, de 03 de agosto de 1998, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de URUÇUÍ, Estado de Piauí, Osmar Alexandre Moreira, formula 'pedido de
informação' nos seguintes termos: 'se o repasse de 15% para o ensino fundamental de valorização do
magistério pode ser contado para efeito de cálculo dos 5% para o repasse dos vereadores'.
Esclarece o signatário que 'existe uma grande dúvida entre prefeitos, uns pagam e outros
não pagam, mas o Tribunal de Contas do Estado já nos deu parecer favorável para que seja pago incluindo
os I5%', e que 'para melhor esclarecimento gostaríamos que esta Egrégia Corte nos informasse sobre este
assunto'.
Isto posto, preliminarmente, manifestamo-nos no sentido de que não se conheça da
Consulta, porque o consulente não se encontra dentre as autoridades elencadas nos incisos Ia IV do art 216
do Regimento Interno, como competente para formular consultas ao Tribunal.
Além disso, o feito não se encontra instruído com parecer do órgão de assistência técnica
do consulente, consoante preconiza o ,¢ 20 do aludido dispositivo regimental.
Se ultrapassada a preliminar, o prosseguimento do feito esbarra no fato de que a matéria
refoge à competência deste Tribunal, estando inserida na órbita de atuação do Tribunal de Contas do
Estado, o qual, como informa o próprio consulente, já firmou posição sobre a questão, fl. 02, dissipando
dessa forma qualquer dúvida porventura existente.
Não obstante isto, julgamos pertinente oferecer nos autos os seguintes esclarecimentos
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
- FUNDEF, referido pelo consulente no expediente inicial.
7. O FUNDEF foi instituído no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal por força da Lei
n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e é composto por 15% (quinze por cento) dos seguintes recursos:
I. da parcela do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
MIN-HGS \ C:DOCUMENTOS \DOCS-00584398
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prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, devida ao
Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios, conforme dispõe o art. 155, inciso II, combinado com o art.
158, inciso IV, da Constituição Federal;
II. do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e dos Municípios FPM, previstos no art. 159, inciso I, alíneas a e b, da Constituição Federal, e no Sistema Tributário Nacional
de que trata a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966; e
HL da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devida aos Estados e ao
Distrito Federal, na forma do art. 159, inciso II, da Constituição Federal e da Lei Complementar n° 61, de
26 de dezembro de 1989.
8. Conforme previsto nos §§ 2° e 3° do art. 1 0 da citada Lei n° 9.424/96, inclui-se na base de
cálculo do valor a que se refere o inciso I do item antecedente o montante de recursos financeiros
transferidos, em moeda, pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios a título de compensação
financeira pela perda de receitas decorrentes da desoneração das exportações, nos termos da Lei
Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, bem como de outras compensações da mesma natureza que
vierem a ser instituídas, além de complementação da União, quando for o caso.
Como estabelece o art. 3°, caput, da multicitada Lei n° 9.424/96, os recursos do Fundo
serão repassados, automaticamente, para contas únicas e especificas dos Governos Estaduais, do Distrito
Federal e dos Municípios, vinculadas ao Fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição
financeira de que trata o art. 93 da Lei n° 5. 172, de 25 de outubro de 1966, no caso o Banco do Brasil S.A.
A competência do Tribunal de Contas da União no tocante à matéria encontra-se inserta
no art. 11 da Lei n° 9.424/96, nos seguintes termos:
`Os órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino, assim como os Tribunais de Contas da
União, dos Estados e Municípios, criarão mecanismos adequados à fiscalização do cumprimento pleno do
disposto no art. 212 da Constituição Federal e desta Lei, sujeitando-se os Estados e o Distrito Federal à
intervenção da União, e os Municípios à intervenção dos respectivos Estados, nos termos do art. 34, inciso
VII, alínea e, e do art. 35, inciso III, da Constituição Federal.'
No que concerne à União, a competência atribuída ao Tribunal alcança inclusive a efetiva
aplicação dos recursos previstos no art. 212 da Constituição Federal, no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, na redação do art. 5° da Emenda Constitucional n° 14, de 1996, e na Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Conforme noticiado no item 7 desta informação, os recursos que compõem o FUNDEF
são originários de receitas pertencentes aos Estados e Municípios, em quase sua totalidade,
descaracterizando assim a natureza federal dos mesmos.
Por conseqüência, cabem aos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, no
âmbito de suas competências, a fiscalização das despesas decorrentes da aplicação desses recursos,
disciplinando inclusive a forma de organização, controle e apresentação das prestações de contas.
Em vista do exposto, e ante as razões apontadas nos itens 3/5, uma vez que não estão
preenchidos os requisitos regimentais, propomos que os autos sejam submetidos, via SEGECEX, ao
Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto Souto, detentor da Lista de Unidades Jurisdicionadas ao TCU
n° 07, responsável pelos feitos concernentes às Prefeituras Municipais do Estado do Piauí, opinando no
sentido de que:
não conheça da presente consulta por não atender aos ditames legais e regimentais;
comunique ao consulente essa decisão; e
determine o arquivamento do processo." (fls. 4/5).
O Senhor Secretário, a seu turno, após expressar concordância com a proposta de não
conhecimento da consulta, emitiu o seguinte entendimento:
(..) a matéria objeto da consulta envolve aspectos orçamentários da municipalidade, em
cuja elaboração e execução devem ser preservados os recursos constitucionalmente vinculados à Educação
e, ao mesmo tempo, os recursos devidos às Câmaras dos Vereadores, nos termos do previsto no art. 29,
inciso VII, e 212, da Constituição Federal, e ainda o art. 60-ADCT.
Por oportuno registre-se que a fiscalização da execução dos orçamentos municipais é
2
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competência dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos de Contas, onde
houver, aos quais nas esferas estadual e municipal, cabe o exame prioritário, na prestação de contas de
recursos públicos, do fiel cumprimento do estabelecido no art. 212, da Constituição Federal, no art. 60ADCT, e na legislação concernente, bem como se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não
ultrapassou o montante de 5% da receita do Município, nos termos do previsto no art. 29, inciso VII, da
Constituição Federal.
Com supedâneo nas disposições constitucionais e infraconstitucionais sobre a matéria em
lide a Egrégia Corte de Contas criou no âmbito federal, mecanismos adequados ao fiel cumprimento das
determinações legais, consubstanciando na IN n° 21/98 os procedimentos de fiscalização cabíveis à espécie.
De conseguinte, verifica-se que a matéria em comento se insere no âmbito das competências
do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, a quem cabe a fiscalização da aplicação dos recursos constantes
do Orçamento Público anual do Município de Uruçuí-PI, destinados à Educação e a remuneração dos
Vereadores daquela municipalidade, cabendo-lhe inclusive, estabelecer a forma de organização, controle
e apresentação das prestações de contas do ente municipal.
Assim, caso admitida a consulta, pugnamos não lhe seja dado provimento, por tratar-se de
matéria não inserida no âmbito das competências do TCU, dando conhecimento da decisão ao interessado
e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, a quem cabe pronunciar-se sobre a questão em lide." (fh. 6/7).
É o relatório.

VOTO

Entendo que remuneração de Vereadores é tema circunscrito à Administração do Município,
não podendo esta Corte Federal de Contas opinar a respeito, ante o princípio federativo adotado pelo Estado
Brasileiro e por falta de previsão constitucional ou legal para exercício desse controle pelo TCU.
Destarte, não se tratando de matéria da competência deste Tribunal, não conheço da consulta,
inclusive porque também não foi formulada por nenhuma das autoridades elencadas no artigo 216 do
Regimento Interno desta Corte
Assim, acolho proposta constante nos autos e VOTO no sentido de que este Colegiado Pleno
adote a decisão que ora submeto à sua deliberação.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 02 de dezembro de
1998

HUMBER a GUIMARÃES SOU O
*nistro-Relator /
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Processo n°: TC 005.843/98-7
Classe de Assunto: III - Consulta
Interessado: Presidente da Câmara Municipal de Uruçuí, Piauí, Vereador Osmar Alexandre Moreira
Órgão: Câmara Municipal de Uruçuí - Piauí
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: Secon
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — não conhecer da presente consulta, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no
artigo 216 do Regimento Interno deste Tribunal;
8.2 - enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao nobre
consulente, identificado no item 3 acima;
8.3 — arquivar o presente processo.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

--)
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

•

HUM RTO GUIMARÃES OUTO
Ministro-Relator
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GRUPO II— CLASSE IV — Plenário
TC-650.118/97-9
Apenso: TC-650.372/96-4 (Relatório de Auditoria), c/ 1 volume.
Natureza: Prestação de Contas, exercício de 1996.
Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis — 11' Região —
CRECl/SC.
Responsáveis: Curt Antônio Beims, Presidente, e outros.
EMENTA: Prestação de Contas. Falhas relativas a licitações e contratos.
Admissão de pessoal sem concurso público. Audiência do Presidente.
Justificativas suficientes para elidir parte das impropriedades verificadas
nos procedimentos de licitação e contratação. Restante das falhas
revestem-se de natureza formal. Inoportunidade de determinar-se a
dispensa de pessoal, ante a possibilidade de vir a prevalecer entendimento
diverso sobre a matéria. Contas regulares com ressalva. Determinações.

RELATÓRIO

Trata o presente processo da Prestação de Contas do Conselho Regional de Corretores de Imóveis
- 11' Região - CRECl/SC, relativa ao exercício de 1996.
A Secretaria de Controle Interno do Ministério do Trabalho - CISET/MTb emitiu Certificado de
regularidade com ressalva das contas (fls. 76), tomando ciência a autoridade ministerial (fls. 79).
Determinei diligência ao CRECl/SC para apurar questão atinente à contratação de pessoal sem
concurso público (fls. 109/110), em atendimento à proposição do Ministério Público (fls. 108).
Em razão da juntada a estes autos do TC-650.372/96-4, concernente a Relatório de Auditoria
realizada na Entidade, a SECEX/SC reinstruiu as presentes contas (fls. 126/128), aludindo, inicialmente, às
falhas motivadoras da audiência do Presidente, Sr. Curt Antônio Beims, naquele processo, quais sejam:
"a) falta de justificativas fundamentadas para a inexigibilidade, para a escolha do fornecedor ou
executante e para o preço adotado e falta dos respectivos pareceres técnicos ou jurídicos, em processos
formalizados, nas contratações não precedidas de procedimento licitatório, como, por exemplo, o
contrato de Consultoria Externa firmado com a Mercoplan Consultores, contrariando o art. 26, parágrafo
único e art. 38, VI da Lei n. 8.666/93;
falta de aditamento para a execução do trabalho remanescente de Consultoria Externa, após a
extinção do contrato pelo término de seu prazo, em desacordo com o art. 57 da Lei n. 8.666/93;
contratação de firmas para realização de serviços de Assessoria de Imprensa sem o devido
processo licitatório, contrariando vedação expressa contida no art. 25, II da Lei n. 8.666/93;
falta de justificativas fundamentadas e parecer jurídico sobre o reajustamento de quase 60%
sofrido pelo contrato de Assessoria de Imprensa firmado com a empresa Texto Final, em maio/95,
decorrido menos de um ano da celebração do ajuste;
contratação da firma Golden Tickets para fornecimento de tickets alimentação mediante
licitação com várias falhas, como a falta a exigência de regularidade perante a Seguridade Social, a
adoção de critério de julgamento subjetivo e de critério de desempate ilegal, bem como o fato da proposta
da licitante vencedora estar em desacordo com a exigência do edital quanto a conter o endereço

•

completo;
prévia declinação, no Acordo Coletivo de Trabalho firmado em 10 de maio de 1995, do nome
da futura empresa fornecedora de tickets alimentação, caracterizando direcionamento no resultado da
respectiva licitação, que teve abertura de propostas e homologação somente em 07 de junho de 1995;
\ \Inin-iam_ 443 \iam_443 \iarn\ 1998 \65011897 doe 4d
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g) indicação de marca nos Convites ns. 002 e 003/96 (aquisição de microcomputadores),
contrariando o art. 15, § 7 0 da Lei n. 8.666/93;
aditivos ao contrato de Manutenção de Equipamentos de Informática, firmados com a Seprol
Computadores e Sistemas Ltda., sem justificativas para os critérios de composição de preços e índices
de reajuste aplicados;
aquisição de veículos por meio de planos de consórcio e alienação, mediante dação em
pagamento, sem os necessários procedimentos licitatórios previstos na Lei n. 8.666/93, considerando
ainda que a dação em pagamento só é permitida no caso de bens imóveis, em afronta ao art. 17 da Lei
n. 8.666/93;
admissão de pessoal sem prévio concurso público, em desacordo com o art. 37, inciso II da
Constituição Federal - item 4, fls. 07/08."
Nestas condições, a Unidade Técnica propõe o julgamento pela irregularidade, com aplicação de
multa ao responsável, além de determinações à Entidade no sentido da anulação das contratações sem
concurso público e de que observe as disposições da Lei n. 8.666/93 (fls. 128).
Preliminarmente, porém, determinei nova audiência do Presidente para se pronunciar acerca dos
seguintes fatos, ainda não questionados em seu chamamento anterior ao processo (fls. 131/132):
"a) indícios de direcionamento no resultado da licitação consubstanciados na prévia declinação, no
Acordo Coletivo de Trabalho firmado em 10/05/95, do nome da futura empresa fornecedora,
considerando que a abertura e a homologação do certame somente ocorreu em 07/06/95;
falhas no processamento do Convite, como falta de exigência de regularidade perante a
Seguridade Social, adoção de critério de julgamento subjetivo e de critério de desempate ilegal e proposta
da licitante vencedora em desacordo com a exigência do edital; e
referência, no instrumento contratual, ao processo licitatório da Carta Convite n. 008/95,
enquanto que as cópias da licitação encaminhadas pelo Creci/SC como relativas a tal contratação são as
do Convite n. 009/95."
Apresentadas as justificativas pelo Presidente do CRECl/SC (fls. 134/206), a SECEX/SC
considerou elididos os questionamentos relativos aos itens a e c, supra; quanto aos concernentes ao item b,
aduziu considerar que o critério não é objetivo (fls. 207/208), ratificando, assim, sua proposta de mérito
anteriormente emitida nos autos (fls. 128).
A douta Procuradoria endossa a proposta da SECEX/SC, "exceto quanto à determinação de se
promover a nulidade das admissões efetuadas sem concurso público, tendo em vista a recente jurisprudência
deste Tribunal sobre o tema" (fls. 210/211).
É o relatório.
VOTO

Verifico que o Presidente do CRECl/SC logrou elidir parte das falhas objeto das audiências
promovidas pelo Tribunal; quanto ao restante das impropriedades, entendo que não se revestem de gravidade
suficiente para, apenas pelo seu conjunto, ensejar o julgamento pela irregularidade das presentes contas.
Quanto à proposta no sentido da anulação das contratações sem concurso público, estou de acordo
2.
com a ponderação do Parquet; registre-se que este Tribunal vem decidindo determinar aos Conselhos de
Fiscalização de Profissões Liberais que observem o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, e na
Súmula 231 da Jurisprudência desta Corte de Contas, deixando de acolher propostas no sentido da dispensa
imediata dos servidores contratados sem prévia realização de concurso público, "ante a possibilidade de vir
a prevalecer entendimento diverso, seja por parte do próprio TCU ou do Poder Judiciário" (v.g., Acórdão n.
Ata n. 19/98; Acórdão
209/98 - TCU/2a Câmara - in Ata n. 18/98; Acórdão n. 212/98 - TCU/2a Câmara - in
Ata n. 24/98).
n. 213/98 - TCU/2a Câmara - in Ata n. 19/98; Acórdão n. 248/98 - TCU/2a Câmara - in
Feitas estas considerações, e com as devidas vênias por divergir dos termos propostos pela
Unidade Técnica, acolho parcialmente o parecer emitido pelo Ministério Público e voto por que seja adotada
\\min-jam_443 jam_443 jard1998 \65011897.doc - 4d
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a decisão, sob a forma de acórdão, que ora submeto à apreciação deste E. Plenárioen
T.C.U., Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 1998 .

JOSÉ AN ONIO B. DE MACEDO
Relator
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Processo TC n° 650 118/97-9
Prestação de Contas

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

e

Trata-se das contas ordinárias do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 1 1 a Região Santa Catarina, relativas ao exercício de 1996.
O Ministério Público, em seu último pronunciamento nos autos, representado pelo
Subprocurador-Geral LUCAS ROCHA FURTADO, ante as inúmeras falhas ocorridas na gestão em
exame, detectadas no Relatório de Auditoria realizada no CRECl/SC no período de 21 a 25/10/96 (TC n°
650.372/96-4, anexo), manifestou sua concordância com a proposta de mérito formulada pela Unidade
Técnica à fl. 128, no sentido de serem estas contas julgadas irregulares com aplicação de multa ao
responsável e determinação ao órgão, na forma e pelos fundamentos ali arrolados (fl. 130).
Examina-se, nesta oportunidade, as razões de justificativas apresentadas pelo responsável, em
atendimento à audiência determinada por meio do Despacho de fl. 131, especificamente quanto às
ocorrências verificadas na contratação da empresa Golden Ticket para fornecimento de vales-refeições aos
empregados do órgão, de que trata a Carta-Convite n° 09/95.
A SECEXJSC, após a análise das justificativas ofertadas pelo administrador, conclui que os
esclarecimentos prestados afastam os indícios de direcionamento no Convite n° 09/95, permanecendo,
entretanto, sem explicações satisfatórias, as demais falhas apontadas pela equipe de auditoria. Destarte, na
linha da manifestação anterior, o Ministério Público ratifica a sua proposta consubstanciada na conclusão
de fl. 128.
Dentre as irregularidades versadas nos autos, emerge a questão relativa à contratação de pessoal
sem a prévia realização de concurso público.
Este assunto tem sido objeto de calorosos debates no âmbito desta Corte de Contas, provocados
principalmente em face das controvérsias sobre a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização do
exercício das profissões liberais e sua submissão às normas de administração pública federal e, por
conseguinte, à ação fiscalizadora dos órgãos de controle interno e externo, em decorrência de sucessivas
edições e reedições da medida provisória dispondo sobre o tema, convertida na Lei n° 9.649, de 27/05/98.
A orientação atualmente prevalecente sobre o assunto é no sentido de que os conselhos se
abstenham de admitir pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante o disposto no art. 37,
inciso II, da Constituição Federal e na Súmula n° 231 da jurisprudência deste Tribunal. Entretanto, "esta
('orle não tem determinado a nulidade da admissão efetivada sem o devido certame público, por não
parecer oportuno decidir sobre essa matéria, ante a possibilidade de vir a prevalecer entendimento
diverso, seja por parte do próprio TCU ou do Judiciário" (cf voto condutor da Decisão n° 484/98 Plenário, TC n° 014.159/97-0, Ata n° 30/98, Sessão de 29/07/98, Ministro-Relator JOSÉ ANTONIO
BARRETO DE MACEDO).
PROC/SPG-PSB_716/A:/pc/65011897.doc
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Continuação do TC n° 650.118/97-9
Assim sendo, à luz dos elementos existentes nos autos, este Representante do Ministério Público
8
manifesta sua concordância com a proposta de mérito constante à fl. 128, exceto quanto à determinação de
se promover a nulidade das admissões efetuadas sem concurso público, tendo em vista a recente
jurisprudência deste Tribunal sobre o tema.
Ministério Público, em 30 de setembro de 1998

PAULO OA S BUGAFtIN
Subprocu or-Geral
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Processo TC n. 650.118/97-9. Apenso: TC-650.372/96-4 (Relatório de Auditoria), c/ 1 volume.
Classe de Assunto: IV - Prestação de Contas, exercício de 1996.
Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 1 ia Região - Santa Catarina - CRECl/SC.
Responsáveis: Curt Antônio Beims, Presidente; Roberto Willian Kluge, 10 Vice-Presidente; José
Mondardo, 2° Vice-Presidente; Celso Pereira Raimundo, 1° Diretor Secretário; Paulo Cesar Coutinho de
Azevedo, 2° Diretor Secretário; Irineu Celso Ludvig, 1 ° Diretor Tesoureiro; Luiz da Silva, 2° Diretor
Tesoureiro.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin.
Unidade Técnica: SECEX/SC.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Conselho Regional de
Corretores de Imóveis - 11' Região - Santa Catarina - CRECl/SC, relativa ao exercício de 1996.
Considerando que a CISET/MTb certificou a regularidade com ressalva das contas,
pronunciando-se a autoridade ministerial de acordo;
Considerando que se verificaram na gestão em exame falhas relativas a licitações e contratos,
além de contratação de pessoal sem concurso público;
Considerando que a SECEX/SC propõe o julgamento pela irregularidade das presentes contas,
com aplicação de multa ao Presidente do CRECl/SC Sr. Curt Antônio Beims, além de determinações à
Entidade no sentido da anulação das contratações sem concurso público e de que observe as disposições da
Lei n. 8.666/93;
Considerando que o Ministério Público endossa a proposta da Unidade Técnica, exceto quanto
à determinação de se promover a nulidade das admissões efetuadas sem concurso público, tendo em vista a
recente jurisprudência deste Tribunal sobre o tema;
Considerando, contudo, que o Presidente do CRECl/SC logrou elidir parte das falhas objeto
das audiências promovidas pelo Tribunal, não constituindo o restante das ocorrências um conjunto cuja
gravidade enseje o julgamento pela irregularidade das presentes contas;
Considerando a inoportunidade de se adotar medida que implique demissão de pessoal dos
Conselhos de Fiscalização de Profissões Liberais, ante a possibilidade de vir a prevalecer entendimento
diverso sobre a matéria, seja por parte do TCU, ou do Poder Judiciário (v.g. Acórdão n. 209/98 - TCU/2 a
Câmara - in Ata n. 18/98; Acórdão n. 212/98 - TCU/2 a Câmara - in Ata n. 19/98; Acórdão n. 213/98 - TCU/2 a
Câmara - in Ata n. 19/98):
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em:
8.1 - com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/92, julgar as
presentes contas regulares, com ressalva, dando quitação aos responsáveis em epígrafe;
8.2 - determinar ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 11' Região - Santa Catarina CRECl/SC a adoção das seguintes medidas:
8.2.1 - observar as disposições da Lei n. 8.666/93, relativamente às licitações e contratos, especialmente
seus artigos 15, 17, 25, 26, 38 e 57;
8.2.2 - abster-se de admitir pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante o disposto no art.
37, II, da Constituição Federal, e na Súmula 231 da jurisprudência deste Tribunal.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).
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HOMERO DOS SANTOS
Presidente

Fui presente:

•

JOSÉ ANTO41
TO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator

ALENCAR RDRTGUES
Procurador-Ger
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Gabinete do Ministro-Substituto Benjamin Zymler

Grupo I - Classe - IV - Plenário
TC- 350.228/95-7
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Vargem Grande - MA
Responsável: Francisco Araújo Portela, ex-Prefeito
Ementa: Tomada de Contas Especial. Convênio. Irregularidades
apontadas pelo Controle Interno. Citação por omissão no dever de
prestar contas. Rejeição das alegações de defesa por meio da
Decisão n° 466/97-Plenário. Insubsistência dos itens 8.1 e 8.2 da
mencionada Decisão. Nova citação.

Cuidam os presente autos de Tomada de Contas Especial instaurada ante a omissão no
dever de prestar contas do Sr. Francisco Araújo Portela, ex-Prefeito do Município de Vargem Grande —
MA, relativas aos recursos recebidos por força do Convênio n° 257/92, celebrado entre a S_eeretaria do
Desenvolvimento Regional da Presidência da República - SDR/PR e aquela Municipalidadé, com o fito
de construir 20 km de estradas vicinais no trecho compreendido entre Monte Castelo e Cacimbas — MA.
O Ministério da Integração Regional, mediante relatório de inspeção in loco ocorrida em
10.9.93, atesta que "ficou constatado que não foram realizados pela Prefeitura quaisquer serviços
constantes do Plano de Trabalho integrante do Convênio 257/92 e Aditivo, no trecho Monte Castelo —
Cacimba, apesar de ter sido apresentada prestação de contas concernente à primeira parcela dos
recursos liberados".
O Controle Interno propôs que as presentes contas sejam julgadas irregulares, tendo o Sr.
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento atestado haver tomado conhecimento do Relatório e do
Certificado de Auditoria (fls. 197/203).
- Por meio do Oficio n° 656/SECEX-MA (fl. 209), de 5.9.95, foi o Responsável citado para
apresentar alegações de defesa ou recolher o débito referente ao Convênio retro, ante a omissão no dever
de prestar contas.
Compareceu aos autos o Responsável e apresentou cópia da prestação de contas que já
havia sido entregue (fls. 211/258).
Encaminhada a prestação de contas à Secretaria de Controle Interno do Ministério da
Integração Regional, a fim de que se analisassem os documentos colacionados aos autos, foi mantida
proposta de irregularidade da contas do Sr. Francisco Araújo Portela (fls. 261/294).
Rejeitou a Decisão n° 466/97-Plenário as alegações de defesa do Responsável e fixou novo
e improrrogável prazo para recolhimento do débito, além de determinar remessa de cópia destes autos ao
Delegado da Superintendência Regional da Polícia Federal no Maranhão, haja vista "não elidirem as
irregularidades apontadas no presente processo".
Mediante Oficio n° 586/SECEX-MA (fl. 331), foi notificado o Responsável da Decisão
retro, que novamente comparece aos autos argumentando que cabia a sua sucessora a prestação de contas
do Convênio em comento.
Em nova instrução, a SECEX-MA propõe, com a aquiescência da douta Procuradoria desta
Corte de Contas, que seja feita nova citação ao responsável, a fim de que apresente alegações de defesa
relativas às irregularidades na aplicação dos recursos recebidos do multicitado Convênio. A Unidade
Técnica justificou a proposta acima pelo fato de a citação ter apenas tratado da omissão no dever de
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prestar contas. O oficio citatório não fez referência às irregularidades apontadas pelo Controle Interno e
pelo Tribunal.
É o relatório.
PROPOSTA DE DECISÃO

O cerne do presente processo refere-se à renovação da citação.
A Decisão n° 466/97-Plenário, ao analisar os autos, considerou o envio da prestação de
contas como alegações de defesa, motivo por que rejeitou as supostas alegações e fixou novo e
improrrogável prazo para recolhimento do débito existente.
Ocorre que o Oficio n° 656/SECEX-MA, que procedeu à citação originária da Decisão
retro, informou ao Responsável que o débito era proveniente da omissão no dever de prestar contas.
Baseou-se o Sr. Francisco Araújo Portela, ao apresentar suas alegações de defesa, na informação do oficio
citatório e limitou-se, por conseguinte, a colacionar cópia da referida prestação de contas, já
anteriormente entregue ao controle interno.
Diante desses fatos, não foi concedida oportunidade ao responsável para que apresentasse
alegações de defesa referentes às irregularidades apontadas nos autos, o que macularia a Decisão já citada
0
e posteriores decisões, haja vista o princípio insculpido no inciso LV do art. 5 da Lei Maior deste País.
Ademais, a falha acima apontada pode ser considerada como ensejadora de nulidade
absoluta do processo, tendo em vista a existência de vício insanável no instrumento citatório, podendo ser
revista, de oficio, pelo Tribunal. Por esse motivo, devem ser tornados insubsistentes os itens 8.1 e 8.2 da
Decisão n° 466/97-TCU-Plenário e procedida nova citação do Responsável para que apresente alegações
de defesa referentes às irregularidades constatadas na prestação de contas referente ao Convênio n°
257/92, celebrado entre o município de Vargem Grande e a Secretaria do Desenvolvimento Regional da
Presidência da República — SDR/PR.
Ante o exposto, em linha de concordância com a Unidade Técnica e o Ministério Público
junto ao TCU, proponho ao Tribunal que adote a Decisão que ora submeto a este Plenário..

Gabinete, em 2 de dezembro de 1998.

BEN AMIN ZYIN1ILER
Relator
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Proc. TC-350.228/95-7
Tomada de Contas Especial
Parecer
Trata-se de processo de Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever
de prestar contas dos recursos repassados pela Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da
República - SDR/PR à Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, mediante o Convênio n° 257/92. É
apontado como responsável o Sr. Francisco Araújo Portela, prefeito municipal à época da ocorrência dos
fatos.
Após enumerar as irregularidades verificadas no processo e discorrer sobre as inconsistências
2.
dos argumentos apresentados pelo responsável por meio do expediente de fl. 334/335, a Sr.a Diretora, não
obstante concluir que não há elementos nos autos que elidam a responsabilidade apurada, considerando
que o responsável não foi ouvido sobre as irregularidades constatadas e que o débito está fundado apenas
na omissão no dever de prestar contas, propõe, com o endosso do Sr. Secretário de Controle Externo, que
seja renovada a citação ao responsável para que apresente alegações de defesa às irregularidades
constatadas na aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio n° 257/92-SDR/PR e Termo
Aditivo.
Em nosso entendimento assiste razão à ilustre chefia da SECEX/MA.
Realmente os elementos constantes dos autos são desfavoráveis ao Sr. Francisco Araújo
Portela. No entanto, a sua defesa pode ter sido prejudicada pela falta de conhecimento da realidade dos
fatos.
Convém observar que a instauração desta Tomada de Contas Especial pelo órgão concedente se;
deu não só em razão da omissão das prestações de contas relativas às r, 3' e Lr parcelas do Convênio, mas
também pela constatação de irregularidades na prestação de contas da P parcela e em decorrência dá
vistoria in loco realizada por determinação da SDR, onde foi verificada a não realização dos serviços\
constantes do Plano de Trabalho integrante do Convênio em foco.
Entretanto, tanto do oficio citatório (fl. 210) como do oficio que comunicou ao responsável,
sobre a rejeição das suas alegações de defesa (fl. 331) constou que o débito imputado era decorrente da
omissão no dever de prestar contas. Deste modo, ao responsável não foi conferida a oportunidade para se
manifestar sobre as irregularidades apuradas e nem sobre o laudo técnico de fls. 147/151. Tal fato poderá
acarretar futuras alegações de ofensa ao direito constitucional da ampla defesa.
Em face do exposto, esta representante do Ministério Público manifesta sua anuência à
7.
proposta da SECEX/MA no sentido de que seja renovada a citação ao Sr. Francisco Araújo Portela,
conforme consignado no parecer de fls. 341/343.

Ministério Público, em 28 de setembro de 1998
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Processo n2 TC 350.228/95-7
Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas Especial
Interessado: Francisco Araújo Portela
Entidade: Município de Vargem Grande - MA
Relator: Auditor Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa
Unidade Técnica: SEXCEX-MA
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — tornar insubsistentes os itens 8.1 e 8.2 da Decisão n° 466/97-TCU-Plenário;
8.2 — determinar a citação do Sr. Francisco Araújo Portela, para que apresente alegações de defesa a
respeito das irregularidades verificadas na aplicação do Convênio n° 257/92, celebrado entre o município
de Vargem Grande - MA e a Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República —
SDR/PR, ou recolha aos cofres do Tesouro Nacional as importâncias de Cr$ 73.792.000,00 (setenta e três
milhões, setecentos e noventa e dois mil cruzeiros), Cr$ 295.168.000,00 (duzentos e noventa e cinco
milhões, cento e sessenta e oito mil cruzeiros), Cr$ 184.480.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões,
quatrocentos e oitenta mil cruzeiros) e Cr$ 184.480.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, quatrocentos
e oitenta mil cruzeiros), atualizadas monetariamente e acrescidas dos encargos legais, a contar de 19.8.92,
3.12.92, 4.12.92 e 9.12.92, respectivamente, até a data do efetivo recolhimento.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 —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, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
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Presidente
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Grupo II - Classe — IV - Plenário
TC- n° 475.224/95-7
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: CICONOL — Cárdio Industrial e Comercial do Nordeste
Ltda.
Responsável: Orlando Maranhão Gomes de Sá
Ementa: Tomada de contas especial instaurada pelo INAMPS contra
a empresa CICONOL Ltda., em razão de cobrança indevida de
material fornecido ao Hospital Universitário Lauro Wanderley/PB.
Ausência de indícios que apontem a existência de culpa imputável ao
ordenador de despesas do INAMPS. Responsabilidade exclusiva da
empresa. Valor atualizado do débito inferior a 3.000 UFIR.
Arquivamento do feito.

Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS, contra a empresa Ciconol Cárdio Industrial
e Comercial do Nordeste Ltda., em decorrência de cobrança indevida de Órteses, Próteses e Materiais
Especiais - OPM's, fornecidos ao Hospital Universitário Lauro Wanderley/PB. A irregularidade em questão
ficou evidenciada pela incompatibilidade das autorizações de internação Hospitalar n° 681965097 com o
respectivo formulário de cobrança de órtese e prótese, preenchido por aquela empresa.
Em razão de divergência de posicionamentos, no âmbito da SECEX, sobre as pessoas
2.
que deveriam ser citadas no presente feito e também em razão do reduzido valor do suposto débito ora
investigado (cerca 914 UFIRs), solicitei a oitiva do Ministério Público. Em seu pronunciamento, em que
explicitou as manifestações produzidas no âmbito da Unidade Técnica, deixou registrado que:
„(...)
Inicialmente foram responsabilizados os representantes legais da supracitada firma Srs. José
Raimundo e Silva e Ana Júlia Silva e Silva (fls. 45, 53 e 55), e, posteriormente, incluída a
responsabilidade solidária do Sr. Orlando Maranhão Gomes de Sá, ordenador de despesa do exINAMPS à época (fls. 140/142), embora sem novos relatórios e certificado de auditoria.
A SECEX/PE (parecer do Sr. Analista) ressalta inúmeras dúvidas quanto à participação do
Hospital Universitário na irregularidade em tela, afirmando que o Formulário de Cobrança de
Órteses, Próteses e Materiais Especiais era preenchido pelo Hospital e que considera ter havido no
mínimo negligência das pessoas responsáveis pela elaboração da Comunicação de Uso.
Assim sugere que seja feita diligência ao Hospital Universitário Lauro Wanderley objetivando
buscar esclareciméntos sobre a elaboração da Comunicação de Uso, Preenchimento do IrOP e
verificação da efetiva utilização dos produtos fornecidos pela .firma Ciconol, referente a AIH n"
681965097, propondo a citação dos Srs. José Raimundo e Silva e Ana Júlia Silva e Silva,
representantes legais da Ciconol, solidariamente com o Sr. Orlando Maranhão Gomes de Sá.
O Sr. Diretor Interino, por sua vez, considera que não há qualquer elemento nos autos que
indique a participação do então Ordenador de Despesas do ex-INAMPS, Sr. Orlando Maranhão
Gomes de Sá, na ocorrência objeto da presente TCE (A Senhora Secretária pôs-se de acordo com o
o Sr. Diretor).
Assim, em razão do disposto no documento de Alteração e Consolidação do Contrato Social
da CICONOL (fls. 99/115), o qual estabelece que a administração e gerência da Sociedade seria
exercida apenas pelo sócio José Raimundo da Silva, propõe que seja citada a firma Ciconol na
pessoa de seu único gerente, Sr. José Raimundo e Silva.
Inicialmente, convém destacar o funcionamento do sistema de pagamento de Orteses, Próteses
e Materiais Especiais na época.
AN1V98
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A partir de 04.01.88 até julho/91 sua utilização era disciplinada pela Ordem de Serviço
INAMPS - 156/88, norma ora acostada à contracapa dos autos.
Uma quantidade dos materiais era deixada no hospital e, à medida que utilizavam-na,
procedia-se à cobrança.
Utilizado um produto, o hospital deveria comunicar a utilização ao fornecedor mediante
'Comunicação de Uso'. O fornecedor preenchia o Formulário de Cobrança de Órteses/Próteses FC0P, contendo CGC, código ROPM do produto e número da AIH - Autorização de Internação
Hospitalar do paciente, o qual era encaminhado, juntamente com uma via da Nota Fiscal, à DireçãoGeral do INAMPS, onde era centralizado todo o processamento.
Note-se que os dois documentos enviados eram preenchidos apenas pelo fornecedor, sem a
participação do hospital ou do INAMPS.
O pagamento era efetuado na conta do fornecedor, sem o cruzamento das informações
contidas na AIH com o FC0P.
Dessa forma, não existe nos autos nenhuma evidência de participação da direção do hospital,
tampouco do INAMPS nas cobranças indevidas.
Nesse sentido, a responsabilidade aqui tratada seria tão-só da firma fornecedora dos
materiais, a qual cobrou débito inexistente.
Em regra, considerando que o valor atualizado do débito é inferior ao limite de 1500 UFIR,
estipulado para prosseguimento da cobrança judicial da dívida e ante o princípio da racionalização
administrativa e economia processual estabelecido no art. 93 da Lei n°8.443/92, regulamentado pelo
sç I' do art. 6° da IN/TCU n° 13/96, bem como à luz da v. Decisão n° 845/96 - TCU - Plenário,
alterada pelas Decisões Plenárias n's 288/97 e 714/97, a tendência seria no sentido de que o presente
processo fosse arquivado, sem cancelamento de débito.
Não obstante, deparamo-nos com questão fundamental que exsurge contra o prosseguimento
desta TCE no âmbito deste Tribunal, qual seja, a necessidade ou não de sua instauração.
A TCE é uni processo de natureza administrativa, que visa apurar responsabilidade por
omissão ou irregularidade no dever de prestar contas ou dano causado ao Erário.
A origem da TCE, em sentido amplo, advém de uma conduta do agente público, em
desconformidade com a Lei, seja por meio de uma ato omissivo ou comissivo.
A Lei n°8.443/92 dispõe no inciso Ido seu art. I°, in verbis:
'Art. I° - Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos
da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei:
I - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores
públicos das unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que
deram causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário;'
O requisito necessário à instauração da TCE, reside na existência do dever de prestar contas.
O dever de prestar contas é uma obrigação constitucional de quem trabalha com recursos
públicos, na sua mais lata acepção ( § único do art. 70 da CF), assim entendidos os que provêm do
Erário ou pela sua natureza têm sua origem a tanto equiparada, como ocorre com as contribuições
parafiscais.
Assim, somente os agentes sujeitos ao dever de prestar contas submetem-se à jurisdição dos
Tribunais de Contas.
Na hipótese de ocorrer um dano ao Erário e, no curso da TCE, for constatado que o causador
foi exclusivamente um terceiro, sem vínculo com a Administração, impõe-se o encerramento do
processo, uma vez provado que não está sujeito ao processo de TCE.
Nesses casos, deverá o Órgão buscar administrativamente a reparação do dano, senão a via
judicial, sob pena de ser responsabilizado pela omissão, não desconsiderando o caráter criminoso
do fato.
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Há duas exceções em que o particular, sem vínculo com a Administração, fica sujeito à
jurisdição do Tribunal de Contas:
quando em co-autoria com servidor causar prejuízo aos cofres públicos, ficam ambos
sujeitos a julgamento pelas Cortes de Contas em razão do princípio da universalidade do juízo
(alíneas "a" e "b" do § 2° do inciso III do art. 16 da Lei n°8.443/92); e
por expressa disposição de lei, quando está sujeito ao dever de prestar contas, por haver
gerido recursos públicos ( ex.: convênios).
Considerando que nos presentes autos não restou configurada a participação do agente
público no ato danoso, mas tão-somente de terceiro, manifestamo-nos pelo seu arquivamento, sem
julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo, nos termos do art. 163 do RI/TCU."
É o Relatório.
3.
PROPOSTA DE DECISÃO
A sistemática estabelecida pela Ordem de Serviço INAMPS n° 156/88 estipulava que cabia aos
fornecedores de produtos médico-hospitalares o preenchimento do formulário de cobrança de
órteses/próteses - FCOP, com posterior remessa desse documento ao INAMPS, juntamente com uma das
vias da correspondente nota fiscal. Com base nessa documentação, era feito o pagamento ao fornecedor.
No caso em tela, ficou evidenciado que a empresa CICONOL requereu fosse a ela pago valor superior ao
dos medicamentos efetivamente fornecidos. Não seria exigível, tendo em vista essa sistemática, que o
ordenador de despesas se cercasse de medidas preventivas adicionais. Só seria possível, portanto, imputar
à empresa CICONOL Ltda. responsabilidade pelo pagamento indevido.
O douto membro do MP/TCU advogou a tese de que a tomada de contas especial não é o meio
adequado para que se efetue a presente cobrança. Ressaltou que esse processo administrativo se presta a
examinar conduta de agente que detenha vínculo com a Administração Pública (parágrafo único do art. 70
da Constituição e inciso I do art. 1° da Lei n° 8.443/92). Entendo, porém, que o liame existente entre
INAMPS e os fornecedores justifica a utilização do instrumento da tomada de contas especial. A relação
jurídica estabelecida, anoto, não possui natureza contratual, regida que era por normativo emanado daquela
extinta autarquia. Como se pode ver, era notória a incidência de normas de Direito Público sobre as
relações de fornecimento de produtos hospitalares ora examinadas. Por essa razão, a jurisprudência do
TCU, em casos similares, tem privilegiado interpretações que alargam a competência desta Corte para
apurar danos ao erário, conforme revela a Decisão n° 544/96 — Plenário e Acórdão n° 352/98 — 2. Câmara.
No caso em tela, contudo, entendo que não se deva efetuar a citação da empresa CICONOL,
tendo em vista o reduzido valor do débito atualizado, somado aos juros moratórios devidos: cerca de 914
UFIRs. Dessa forma, com suporte no princípio da racionalização administrativa e da economia processual,
estabelecidos no art. 93 da Lei n° 8.443/92, regulamentado pelo § 10 do art. 6 da IN/TCU n° 13/96 e em
consonância com a orientação contida na Decisão n° 845/96 — TCU — Plenário, alterada pelas Decisões
Plenárias n° 288/97 e n° 714/97, deverá o presente processo ser arquivado sem cancelamento do débito.
Ante o exposto, proponho por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 1998
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DECISÃO N9 8 36/98-TCU- Plenário
Processo n9 TC 475.224/95-7
Classe de Assunto: II — Tomada do Contas Especial
Responsável: Orlando Maranhão Gomes de Sá
Entidade: CICONOL Cárdio Industrial e Comercial Ltda.
Relator: Auditor Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: SECEX/MA
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no inciso I do art.
1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 248 do Regimento Interno, DECIDE determinar o arquivamento do
presente processo, sem cancelamento do débito (NCz$ 15.106,49— quinze mil, cento e seis cruzados novos
e quarenta centavos — corrigido monetariamente e acrescido dos encargos legais a partir de 27.2.90, até a
data do efetivo recolhimento), a cujo pagamento continuará obrigada a devedora, para que lhe possa ser
dada quitação.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
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TC n° 275.435/95-4

NATUREZA: Relatório de Auditoria.
ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho da 7' Região - TRT/CE.
RESPONSÁVEL: Juíza Laís Maria Rossas Freire, Presidente.
EMENTA: Relatório de Auditoria. Obras e serviços de construção.
Irregularidades. Audiência. Razões de justificativa não elidem as
irregularidades apontadas. Multa aos responsáveis. Dano ao Erário.
Existência de débito quantificado e responsáveis identificados.
Conversão do processo em tomada de contas especial para citação
solidária.
Trata o presente processo do Relatório da Auditoria realizada pela Secex/CE no Tribunal
Regional do Trabalho da r Região, no período de 02 a 06/10/1995, abrangendo os exercícios de 1994 e
1995.
Após a realização dos trabalhos, a Equipe de Auditoria elaborou o Relatório de fls. 01/10.
Em conclusão, propôs a realização de audiência da Juíza-Presidente do TRT da r Região, Juíza Laís
Maria Rossas Freire, dos Responsáveis pelas empresas Construtora Maxiplan Engenharia e Planejamento
Ltda., da Construtora Exponencial Engenharia Ltda. e da Construtora Metropolitana Ltda., dos membros
da Comissão de Licitação e do Engenheiro Ubiratan Ferreira Lima, a respeito de diversas ocorrências
verificadas in loco (fls. 16/21).
Mediante despacho (fl. 31), determinei a realização da audiência dos responsáveis que, em
atendimento, encaminharam a este Tribunal as razões de justificativa de fls. 70/92, acompanhada dos
elementos de fls. 93/207, 208/212, 213/214, 215/216, 232/236, 270/299 e 306/307.
A Analista da Secex/CE, que examinou as razões de justificativa na instrução de fls.
309/330, considerou injustificadas a maioria das irregularidades apontadas. A seguir, constam,
resumidamente, as principais irregularidades, as respectivas razões de justificativa e a análise da
instrução.
"d) construção do Anexo lido TRT da 7' Região:
d.1) antecipação de pagamento à Construtora Metropolitana Ltda., tendo sido paga a
importância de R$ 812.579,80, correspondente a 93,41% do valor contratado, quando foi executado
o equivalente a R$ 447.876,70 (cerca de 51,5% da contratação), sendo que a área construída fora
somente de 3.265 m2, ou seja, 53% dos 6.172 m2 contratados. Assim, foi antecipada, ao arrepio da
lei, a quantia de R$ 364.703,10 à referida Empresa, em descumprimento aos arts. 65, inciso II, 'c' e
66 da Lei n°8.666/93, bem como o art. 62 da Lei n° 4.320/64; " (fl. 311);
A responsável pelo TRT alega que o prazo de duração do contrato foi prorrogado por 120
dias em razão dos seguintes motivos: chuvas, greve dos operários do setor e depredação no local das
obras por parte dos integrantes do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Em face de tais
circunstâncias, a Administração entendeu que houve desequilíbrio do contrato, sendo impossível a
continuação da obra sem que se viabilizasse uma solução financeira para a conclusão dos serviços. Para
que os preços contratados não fossem reajustados, alterou-se o cronograma de desembolso financeiro,
antecipando-se os pagamentos.
O responsável pela Construtora Metropolitana Ltda. salienta que a dilatação do prazo não
dependeu de sua vontade. Para manter o equilíbrio financeiro do contrato foi acordado com a contratante
a manutenção do cronograma original de pagamentos e a aquisição dos materiais pelo preço
anteriormente acertado, embora tenha ocorrido atraso de seis meses
1
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O Engenheiro responsável pela obra, Sr. Ubiratan Ferreira Lima, afil ma que a liberação
das parcelas à Construtora Metropolitana foi realizada com base nos serviços efetivamente executados e o
material alocado à obra. Esse critério foi adotado com o objetivo de preservar o equilíbrio econômicofinanceiro, tendo em vista a ocorrência de fatos supervenientes que afetaram o andamento dos serviços.
A Instrução entende que o TRT/CE descumpriu os arts. 65, II, "c" e 66 da Lei n° 8.666/93,
bem como o art. 62 da Lei n° 4.320/64, ao efetuar os pagamentos antecipadamente, sem a contraprestação
do serviço. Verificou-se que até 09/08/1995 havia sido pago à Construtora Metropolitana Ltda. a
importância de R$ 812.579,80, correspondente a 93,41% da contratação, tendo sido executado o
equivalente a R$ 447.876,70 (51,5%) até 05/10/1995. Foi antecipado então o valor de R$ 364.703,10 à
contratada, sem que a parcela correspondente da obra tivesse sido edificada;
"d.2) pagamento antecipado à firma Exponencial Engenharia Ltda., sem a devida
2.
contraprestação de serviços contratados, vencedora da TP n" 08/94, da importância de R$
528.862,20, correspondente a 45,17% do total contratado (R$ 1.170.706,57), quando nenhum
serviço foi executado pela referida empresa, em desacordo com os arts. 65, inciso II, 'c', e 66 da Lei
n°8.666/93 e alterações posteriores, assim como o art. 62 da Lei n°4.320/64" (fl. 314)

A responsável pelo TRT da 7. Região argumenta que o contrato celebrado em 30/12/1994,
entre o Tribunal Regional e o a Exponencial Engenharia Ltda., teve por objeto a execução dos serviços de
acabamento da obra de edificação do Anexo ao edifício-sede do Tribunal. A contr ,f.ação foi precedida de
certame licitatório, na modalidade de Tomada de Preços n° 08/94, com fixação de prazo para a execução
dos serviços de doze meses, contados a partir da lavratura do termo de contrato.
Afirma que os serviços contratados e necessários à fase de acabamento da obra de
edificação foram especificados tecnicamente e discriminados, quantitativamente, no edital convocatório
da licitação. Dentre os serviços discriminados, figurava a execução daqueles intitulados serviços
preliminares e a das instalações prediais e dos elevadores, adequados a um cronograma fisico-financeiro
proposto pelo contratado e integrado ao contrato, nos termos das claásulas pactuadas entre o mesmo e o
TRT.

Assinala que, revendo os procedimentos de liquidação e pagamento da despesa atinentes à
Exponencial Engenharia, foi desembolsada a importância de R$ 528.832,20 até 25/09/1995. Baseado no
cronograma de execução fisico financeiro, a primeira liberação, para instalação dos elevadores, ocorreria
após dois meses de vigência do contrato e no valor correspondente a 30% da quantia orçada para aquele
subitem da planilha de preço. Nos dois meses subseqüentes, seriam desembolsados, em idêntico valor ao
atribuído ao segundo mês, as liberações seguintes, correspondendo a 90% do subitem contratado.
Pondera que, em decorrência de circunstâncias supervenientes que ensejaram a formulação
de termo aditivo ao contrato da etapa de construção da infra-estrutura, foi necessária a revisão do
cronograma. Assim, diante desta nova realidade e da apresentação do contrato firmado entre a contratada
e a empresa Elevadores Schindler do Brasil S.A., foi aprovado novo cronograma fisico-financeiro, cuja
primeira liberação, para atender à referida execução, passava a acontecer em abril e no valor
correspondente a 15% da importância mensurada no contrato. As liberações seguintes ocorreram nos
meses subseqüentes e no mesmo valor percentual atribuído à primeira parcela efetivada em abril.
Alega também que todos os fabricantes de elevadores só iniciam o processo de montagem
dos seus produtos após a lavratura dos contratos respectivos e que os elevadores tipo comercial têm prazo
de entrega nunca inferior a 12 meses, conforme atesta memorando da Elevadores Schindler em anexo.
Por último, argumenta com a necessidade de se compatibilizar o prazo de entrega dos
elevadores com a cláusula contratual que previa a execução dos serviços no período de 12 meses. Ao
concluir, afirma a responsável que não houve nenhum descumprimento legal e que o pagamento da
despesa correspondeu a uma contraprestação prevista contratualmente, tudo em consonância com a norma
preceituada no artigo 62 da Lei n° 4.320/64.
A Exponencial Engenharia S.A. responde ponderando que o preço dos três elevadores foi
de R$ 371.800,00, e o valor a maior pago pelo TRT da 7' Região correspondeu a 12% de diferencial de
• ICMS e BDI de 25% cobrado previsto contratualmente.
O Engenheiro Ubiratan Ferreira Lima ratifica que a Exponencial recebeu R$ 528.832,20 do
2
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TRT da 4' Região. Afirma que este valor contemplava serviços preliminares, instalações prediais e
elevadores. Menciona que a Exponencial firmou contrato com a Schindler, onde foi formalizado o
compromisso de entrega dos elevadores após a integralização do desembolso.
A instrução da Secex/CE aponta que a firma Exponencial Engenharia Ltda. começou a ser
paga em abril de 1995 e recebeu, até 25/09/1995, o montante de R$ 528.862,00 relativo à aquisição de
três elevadores, sem ter prestado qualquer serviço, o que equivale a 45,17% do valor contratado (R$
1.170.706,57).
"d.3) escolha inadequada da modalidade licitatória, unia vez que foram realizadas duas
TP n's 06/94, de 28.12/94, para construção da infra-estrutura, superestrutura e telhamento, e 08/94,
de 30.12.94, para execução dos serviços de acabamentos, totalizando R$ 2.040.650,77, ao invés de
duas concorrências, haja vista o limite de R$ 1.188.830,26, fixado pela Portaria SAF n° 3.543, de
05/12/94, acima do qual era obrigatória concorrência para obras e serviços de engenharia,
havendo, portanto, execução parcelada da obra, sem que tenham sido observados os §§ 2° e 5°, do
art. 23 da Lei n°8.666/93 c/c modificações posteriores" (fl. 317).
A responsável pelo TRT da 7' Região enfatiza sua intenção de escolher a proposta mais
vantajosa e acentua não ter havido nenhum prejuízo, haja vista que 28 empresas paAiciparam do certame.
Acrescenta estar o fundamento legal previsto na exceção do § 5°, art. 23, da Lei n° 8.666/93, por serem as
parcelas licitadas de natureza específica, que envolviam a contratação de infra-estrutura e a execução dos
serviços de acabamento.
Os integrantes da Comissão de Licitação seguem a mesma linha de defesa apresentada pela
dirigente do TRT/CE.
A Unidade Técnica pondera que as parcelas licitadas tinham natureza específica mas,
tendo em vista o valor estimativo estabelecido para a obra, a modalidade correta seria a concorrência, de
modo que, ao invés de duas tomadas de preços, deveriam ter sido realizadas duas concorrências,
conforme preceituam os §§ 2° e 50 do art. 23 da Lei n° 8.666/93. O fracionamento da execução é prevista
em lei desde que vantajosa para a Administração, a qual, na qualidade de contratante, tem liberdade para
dimensionar os limites da contratação que efetivará. Porém, tal fracionamento não pode acarretar a
modificação da modalidade licitatória. A eventual redução do custo não autoriza a substituição de uma
concorrência por duas tomadas de preços, sob pena de frustar a participação de possíveis interessados,
ampliando ainda mais o caráter competitivo do procedimento.
"d.4) ausência no local da obra do Diário de Ocorrências, onde o representante da
Administração deveria anotar todos os fatos relacionados à execução do contrato, atrasos, faltas ou
defeitos verificados, infringindo o § I', art. 67, da Lei n° 8.666/93, bem como o § 3°, da cláusula 9'
dos contratos referentes às TP n's 06 e 08/94;" (fl. 317).
Os responsáveis (dirigente do TRT/CE e engenheiro encarregado da obra) afirmam que
existia o Diário de Ocorrências e que, quando da auditoria, o documento estava trancado no birô e as
chaves não foram localizadas.
A instrução da Secex/CE informa que o argumento utilizado por ambos é inconsistente,
porque durante o trabalho de auditoria o próprio Engenheiro declarou à Equipe que não existia Diário de
Ocorrências.
"d.5) subcontratação pela licitante vencedora, Construtura Metropolitana Ltda., das
empresas Construtora Rolim Machado Ltda., GEONORTE - Eng. de Solos e Fundações . Lida.,
Construtora Martins Porto Ltda. e Empresa Squadrus, cujas capacidades técnicas não foram
avaliadas pelo TRT/CE, pois nenhuma delas possuía cadastro naquele órgão, em desacordo com o
art. 41, caput, da Lei n" 8.666/93, como também ferindo os princípios da isonomia e da igualdade
entre os licitantes, além do da competitividade" (fl. 318).
A responsável salienta que a subcontratação estava prevista no edital, onde consta que "a
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contratada não poderá subempreitar os serviços ora contratado
expressa do contratante." Alega que, por força contratual, cumpre ao TRT/CE exigir da Contratada o fiel
cumprimento do pacto e que não cabia ao TRT aferir a capacidade técnica das empresas subcontratadas
pela Construtora Metropolitana.
A instrução considera que a Presidente do TRT/CE, ao autorizar a subcontratação da obra
sem impor qualquer limite à Construtora Metropolitana Ltda., incorreu em burla aos §§ 1° e 2° do art. 23
da Lei n° 8.666/93.
"d.6) certificação pelo responsável pelo Setor de Engenharia, Sr. Ubiratan Ferreira Lima,
6.
nas Notas Fiscais de Serviços apresentadas pelas empresas Construtora Metropolitana Ltda., no
total de R$ 364.703,10, e Exponencial Engenharia Ltda., no montante de R$ 528.862,20, sem que
tenham sido executados os serviço.s. correspondentes às mesmas, como se depreende da análise dos
re.spectivos cronogramasfisicotfinanceiros, bem como do resultado da visita à obra" (fl. 319).
Sobre essa questão, a Presidente do TRT da 7' Região informa que as suas justificativas
são aquelas mesmas oferecidas para os itens "d.1" e
O Engenheiro responsável pela obra, Sr. Ubiratan Ferreira Lima esclarece, no que se refere
à Construtora Metropolitana Ltda., que tomou por base os serviços efetivamente executados e o material
alocado à obra. Adotou esse critério com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico financeiro, em
vista da ocorrência de fatos supervenientes que afetaram o andamento dos serviços em curso normal, com
destaque para a greve dos funcionários da construção civil e as fortes chuvas nos primeiros meses do ano.
Quanto à questão relativa à empresa Exponencial, informa que o valor pago contemplava serviços
preliminares, instalações prediais e elevadores. No que se refere aos dois primeiros itens, esclarece que o
desembolso se deu pela efetiva execução fisica atestada na área da edificação. Já a liberação de
pagamento para a instalação dos elevadores salienta que, qualquer que seja o fornecedor, a montagem do
produto é feita num prazo mínimo de doze meses e somente com a quitação total das cotas do
parcelamento.

A analista responsável pela instrução considera que a atitude do Engenheiro de atestar as
medições autorizando o pagamento de serviços não realizados causou sérios danos ao Erário,
beneficiando as empresas em detrimento do interesse público, constituindo, assim, ato de improbidade
administrativa, previsto no art. 10 da Lei n° 8.429/92, pois sem sua aferição nas medições os pagamentos
não teriam sido efetuados.
O art. 121 da Lei n° 8.112/90 prevê que o servidor responde civil, penal e
administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Assim, considera que o fato deve ser
comunicado ao Tribunal Superior do Trabalho com o intuito de se instaurar processo disciplinar em razão
dos atos de improbidade praticados pelo Sr. Ubiratan Ferreira Lima, nos termos do art. 148 da Lei n°
8.112/90.
"d.9) aceitação em suas licitações de participantes cujos cadastros contenham
7.
documentos para habilitação com prazo de validade vencido em relação à data do certame
licitatório, a exemplo do cadastro das empresas Exponencial Engenharia Ltda. e Construtora
Metropolitana Ltda., considerando que o Certificado de Registro Cadastral (CRC) não substitui os
documentos constantes dos incisos III e IV, do art. 29, da Lei n° 8.666/93, conforme estabelecido no
2', art. 32 da mesma lei;" (fl. 319).
A responsável, citando o Prof Carlos Ari Sundflel, em "Licitação e Contrato
Administrativo de Acordo com as Leis 8.666/93 e 8.883/94", aduz que enquanto a Equipe de Auditoria
cita o § 2° no qual consta que o CRC não substitui parte dos documentos necessários à habilitação, o § 3°
prescreve a possibilidade de o certificado cadastral substituir a aludida documentação. Em sua obra o
Professor menciona que o conflito é simplesmente aparente, pois, pelo comando do § 2°, fica a
Administração obrigada a aceitar o CRC como cumpridor da documentação exigida nos arts. 28 e 29,
incisos I e II, enquanto que, na redação do § 3°, a documentação poderá ser substituída.
A instrução considera que o Certificado de Registro Cadastral não substitui os documentos
4
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constantes dos incisos III e IV do art. 29 da Lei n° 8666/93, sendo obrigada a parte a declarar, sob as
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, e a apresentar o restante da
documentação prevista nos arts. 30 e 31 da Lei n° 8666/93.
"e) aquisição de equipamentos de informática sem o devido planejamento e em quantidade
superior às necessidades do Órgão, tendo em vista que grande parte permanece em estoque sem
utilização, acarretando a perda de garantia, ob.soletismo dos mesmos, dificuldade de reposição de
peças, além de seus preços estarem 83% menores que os da época das compras efetuadas pelo
1RT/CE, tendo causado, por conseguinte, prejuízo ao erário" (fl. 325).

•

Alega a responsável que, para implementação do projeto de informatização do TRT/CE, os
equipamentos começaram a ser adquiridos no início de 1994. Entretanto, para sua instalação, dependiam
da montagem de uma complexa infra-estrutura de rede que incluía a instalação elétrica e lógica dos
pontos onde estariam os equipamentos e das interligações entre eles, feitas por meio de linhas telefônicas
privadas, de linhas discadas e de ligações diretas. A instalação dessa rede sofreu atraso, mas já foi
concluída e os equipamentos devidamente instalados.
Assinala a instrução da Secex/CE que houve prejuízo ao Erário, tendo em vista que, se o
projeto de informatização do TRT/CE previa uma complexa montagem de infra-estrutura de rede que
incluía instalação elétrica e lógica dos pontos onde seriam instalados os equipamentos, estes não deveriam
ter sido adquiridos dois anos antes.
Ao concluir, a Analista responsável pela instrução propõe o seguinte encaminhamento (fls.
328/330):

•

"I. Com base no art. 47 da Lei n° 8.443/92, que o presente processo seja transformado em
Tomada de Contas Especial para que sejam devolvidos aos cofres públicos os seguintes valores:
a) Responsáveis: Juíza Laís Maria Ros.sas Freire, Engenheiro Ubiratan Ferreira Lima e
sócios da Construtora Exponencial Engenharia Ltda.
Valor: R$ 335.355,00
Motivo: superfaturamento na aquisição de três elevadores.
h) Responsáveis: Juíza Laís Maria Rossas Freire, Engenheiro Ubiratan Ferreira Lima e
sócios da Construtora Exponencial Engenharia Ltda.
Valor: R$ 75.396,83
Motivo: superfaturamento dos preços dos serviços de engenharia.
II. Com fundamento no art. 58, incisos II e III, da Lei n° 8.443/92, seja aplicada multa à
Presidenta do TRT/CE pelos motivos que seguem:
antecipação de pagamento à Construtora Metropolitana Ltda., tendo sido paga a
importância de R$ 812.579,80, correspondente a 93,41% do valor contratado, quando foi executado
o equivalente a R$ 447.876,70 (cerca de 51,5% da contrafação), sendo que a área construída fora
somente de 3.265 m2, ou seja, 53% dos 6.172 m2 contratados. Assim, foi antecipada, ao arrepio da
lei, a quantia de R$ 364.703,10 à referida Empresa, em descumprimento aos arts. 65, inciso II, 'c' e
66 da Lei n°8.666/93, bem como o art. 62 da Lei n° 4.320/64;
pagamento antecipado à firma Exponencial Engenharia Ltda., sem a devida
contraprestação de serviços contratados, vencedora da TP n° 08/94, na importância de R$
528.862,20, correspondente a 45,17% do total contratado (R$ 1.170.706,57), quando nenhum
serviço foi executado pela referida empresa, em desacordo com os art.s. 65, inciso II, 'c', e 66 da Lei
n°8.666/93 e alterações posteriores, assim como o art. 62 da Lei n°4.320/64;
escolha inadequada da modalidade licitatória, unia vez que . foram realizadas duas 7P
n's 06/94, de 28.12/94, para construção da infra-estrutura, superestrutura e telhamento, e 08/94, de
30.12.94, para execução dos serviços de acabamentos, totalizando R$2.040.650,77, ao invés de duas
concorrências, haja vista o limite de R$ 1.188.830,26, fixado pela Portaria SAF n° 3.543, de
05/12/94, acima do qual era obrigatório concorrência para obras e serviços de engenharia,
havendo, portanto, execução parcelada da obra, sem que tenham sido observados os §§ 20 e 5° do
art. 23 da Lei n° 8.666/93 c/c modificações posteriores;
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ausência no local da obra do Diário de Ocorrências, onde o representante da
Administração deveria anotar todos os fatos relacionados à execução do contrato, atrasos, faltas ou
defeitos verificados, infringindo o § 1° do art. 67, da Lei n° 8.666/93, bem como o § 3°, da cláusula 90
dos contratos referentes às TP n"s 06 e 08/94;
subcontratação pela licitante vencedora, Construtura Metropolitana Ltda., das
empresas Construtora Rohm Machado Ltda., GEONORTE - Eng. de Solos e Fundações Ltda.,
Construtora Martins Porto Ltda. e Empresa Squadrus, cujas capacidades técnicas não foram
avaliadas pelo TRT/CE, pois nenhuma delas possuía cadastro naquele órgão, em desacordo com o
art. 41, caput, da Lei n° 8.666/93, como também ferindo os princípios da isonomia e da igualdade
entre os licitantes, além do da competitividade;
1) aceitação em suas licitações de participantes cujos cadastros contenham documentos
para habilitação com prazo de validade vencido em relação à data do certame hcitatório, a exemplo
do cadastro das empresas Exponencial Engenharia Ltda. e Construtora Metropolitana Ltda.,
considerando que o Certificado de Registro Cadastral (CRC) não substitui os documentos constantes
dos incisos III e IV, do art. 29, da Lei n°8.666/93, conforme estabelecido no § 2°, art. 32 da mesma
.

lei;

aquisição de equipamentos de informática sem o devido planejamento e em quantidade
superior às necessidades do Orgão, tendo em vista que grande parte permanece em estoque sem
utilização, acarretando a perda de garantia, obsoletismo dos mesmos, dificuldade de reposição de
peças, além de seus preços estarem 83% menores que os da época das compras efetuadas pelo
7RT/CE, tendo causado, por conseguinte, prejuízo ao erário;
III Seja comunicado ao Tribunal Superior do Trabalho para que sejam adotadas as
medidas disciplinares previstas pelo art. 148 da Lei n° 8.112/90 contra o Engenheiro Ubiratan
Ferreira Lima, face a certificação nas Notas Fiscais de serviços apresentadas pelas empresas
Construtora Metropolitana Ltda. no total de R$ 364.703,10, e Exponencial Engenharia Ltda., no
montante de R$ 528.862,20, sem que tais serviços tivessem sido realizados, causando danos ao
erário, beneficiando as empresas em detrimento do interesse público, constituindo-se, assim de ato
de improbidade administrativa, previsto no art. 10 da Lei n° 8.429/92, de 02/06/92, pois sem sua
aferição nas medições, os pagamentos não teriam sido efetuados.
IV. Com base no art. 43, inciso I, da Lei ti° 8.443/92, no art. 194, inciso I, do Regimento
Interno, no art. 31, inciso II, da IN/TCU n° 09/95, seja determinado ao responsável pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 7' Região que:
a) efetue o registro nas atas de julgamento de suas licitações da verificação da
confOrmidade dos preços das propostas com os correntes no mercado, de acordo com o art. 43,
inciso IV, da Lei n° 8.666/93;
comunique, através da Contabilidade, aos órgãos responsáveis pela arrecadação e
fiscalização de tributos da União, Estados ou Municípios sobre os valores pagos e suas
características, conforme preconizado no § 3", art. 55, da Lei n° 8.666/93;
efetive a publicidade mensal em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de
amplo acesso público, da relação de todas as compras feitas pela Administração, inclusive aquelas
realizadas com dispensa e inexigibihdade de licitação, exceto as constantes do inciso IX, do art. 24
da Lei n°8.66693, em consonância com o art. 16 da mesma lei;
anote no cadastro a atuação dos licitantes em relação ao cumprimento das obrigações
assumidas, conforme o disposto no § 2°, art. 36, da Lei n° 8.666/93, assim como as ocorrências
relacionadas à execução dos contratos, consoante o § 1°, art. 67, da mencionada lei;
nomeie comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua
alteração ou cancelamento, constituída por profissional legalmente habilitado para o caso de obras,
serviços ou aquisição de equipamentos, acorde com o art. 51, § 2°, da Lei n°8.666/93;
j) publique os ("Visas' de licitação em jornal de grande circulação no Estado, como

preconizado no art. 21, inciso III, da Lei n'8.666/93, o que não ocorreu nas Tomadas de Preços WS .
01/94, 02/94, 04/94 e 01/95;
g) cumprimento o art. 38, inciso VI, e § único do mesmo artigo, da Lei n° 8.666/93, que
prevê a implantação de Assessoria Jurídica no quadro de pessoal para emissão dos pareceres
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elelouál:
jurídicos; e
h) efetue a avaliação da boa situação econômico7fisZiet elairda° dos licitantes que assegure o
cumprimento das obrigações advindas dos contratos, exigindo para habilitação dos mesmos os
ativa de Falência ou
exc eção
documentos
Concordata, já presente nos seus registros cadastrais 5°, do art. 31, da Lei n° 8.666/93).
V — seja enviada cópia da Decisão que vier a ser tomada nestes autos ao Procurador da
República no Estado do Ceará, Sr. José Gerim Mendes Cavalcante."

O Assessor Substituto da Secex/CE, em seu exame (fls. 334/335), põe-se de acordo com a
instrução, exceto no tocante à citação alvitrada no inciso I-b, vez que os custos totais da obra ficaram
dentro do patamar aceito pela construção civil, e a licitação foi adjudicada pelo preço global da obra,
apesar da discrepância ocorrida em alguns itens. Assegura que o custo unitário por metro quadrado de R$
224,15, consoante alegações apresentadas na peça de fl. 86, ficou abaixo do índice da revista PINI de R$
356,73.

O Secretário de Controle Externo Substituto manifesta-se (fl. 335) de acordo com as

conclusões do Assessor Substituto.
É o Relatório.
VOTO
A auditoria realizada pela Secex/CE no TRT da 7" Região resultou na apuração de diversas
ocorrências, principalmente vinculadas à contratação e execução das obras de construção do Anexo II
daquele Tribunal
Dentre as propostas consignadas nos autos, destaca-se a formulada pela Analista
responsável pela instrução (fls. 308/303), que propõe a conversão do processo em Tomada de Contas
Especial para a citação dos responsáveis com vistas à devolução aos cofres públicos dos seguintes
valores:

R$ 335.355,00 (trezentos e trinta e cinco mil e trezentos e cinqüenta e cinco reais), por
conta de superfaturamento na aquisição de três elevadores para o Anexo II do TRT da 7" Região.
Responsáveis: Juiza Laís Maria Rossas Freire, Engenheiro Ubiratan Ferreira Lima e sócios da
Construtora Exponencial Engenharia Ltda.; e
R$ 75.396,83 (setenta e cinco mil e trezentos e noventa e seis reais e oitenta e três
centavos), em razão de superfaturamento de preços dos serviços de engenharia no prédio anexo do TRT
da 7' Região. Responsáveis: Juiza Laís Maria Rossas Freire, Engenheiro Ubiratan Ferreira Lima e os
sócios da Construtora Exponencial Engenharia Ltda.
A licitação para contratar as obras e serviços de engenharia destinados à construção do
do
TRT
da 7' Região foi dividida em duas etapas. A primeira (Tomada de Preços n° 06/94),
Anexo II
vencida pela Construtora Metropolitana Ltda., compreendeu a execução da infra-estrutura e primeira
parte da obra até o quarto pavimento do prédio anexo. A segunda (Tomada de Preços n° 08/94), vencida
pela Construtora Exponencial Engenharia Ltda., compreendeu a execução da segunda parte do prédio,
acabamento, instalações prediais e aquisição de elevadores.
No tocante à aquisição dos três elevadores (item 1 retro), a Unidade Técnica, ao promover
a audiência dos responsáveis, abordou inicialmente questão referente ao pagamento antecipado à firma
Exponencial Engenharia Ltda., sem a devida contraprestação dos serviços contratados.
Ao tempo em que transcorria o prazo de atendimento à referida audiência, a Unidade
Técnica solicitou à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará — Sefaz/CE que realizasse fiscalização na
Empresa Elevadores Schindler e na Construtora Exponencial Ltda. com vistas a comprovar o valor
efetivamente pago na operação de aquisição dos três elevadores destinados ao Anexo II do TRT da 7"
Região.
Como resultado, foram apuradas três notas fiscais da Empresa Schindler em nome da
Construtora Exponencial no valor total de R$ 193.507,45 (cento e noventa e três mil e quinhentos e sete
reais e quarenta e cinco centavos), assim discriminadas:
7
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Valor R$
29.024,99
164.475,01
7,45
193.507,45

Data
17/01/1996
28/02/1996
04/03/1996

Nas razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis consta que o valor pago pelo
TRT da 7" Região à empresa Exponencial Engenharia Ltda. foi de R$ 528.832,20 (quinhentos e vinte e
oito mil e oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos). Nesse valor, o somatório das liberações de
todas as parcelas referentes, especificamente, aos elevadores foi de R$ 478.132,20 (quatrocentos e setenta
e oito mil e centro e trinta e dois reais e vinte centavos) e o restante, R$ 50.700,00 (cinqüenta mil e
setecentos reais), correspondeu às liberações pela execução de "serviços preliminares e instalações
prediais", referentes a 10% do valor total do item.
Para esse item do orçamento, referente aos três elevadores e aos serviços preliminares e
instalações prediais, o TRT da r Região repassou à Exponencial Engenharia Ltda. a importância de R$
528.832,20 (quinhentos e vinte e oito mil e oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), da seguinte
forma:
Medição

I'

5a

6'
TOTAL

•

Valor (R$)

79.698,70
79.698,70
79.698,70
96.588,70
96.588,70
96.588,70
528.832,20

N" Nota Fiscal

Data

24/04/1995
24/05/1995
26/06/1995
24/07/1995
23/08/1995
22/09/1995

518
521
526
529
532
540

Data , (Ordem
Bancaria)
27/04/1995
30/05/1995
26/06/1995
25/07/1995
24/08/1995
25/09/1995

Acrescentando o BDI contratual de 25% ao valor originalmente pago pelos elevadores pela
Construtora Exponencial à Elevadores Schindler [R$ 193.507,45 (cento e noventa e três mil e quinhentos
sete reais e quarenta e cinco centavos)], têm-se o valor de R$ 241.884,31 (duzentos e quarenta e um mil
oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Deduzido esse valor da importância paga
pelo TRT da 7" Região pelos mesmos três elevadores [R$ 478.132,20 (quatrocentos e setenta e oito mil e
centro e trinta e dois reais e vinte centavos)], apura-se o valor de R$ 236.247,89 (duzentos e trinta e seis
mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), que corresponde, efetivamente, ao valor
pago a maior pelos elevadores.
Ao contrário do que alegam os responsáveis, os valores correspondentes aos impostos -IPI
ICMS- não devem ser levados em consideração para efeito de apuração do dano ao Erário, porque são
impostos já incluídos no preço final constante de notas fiscais para o consumidor. O IPI é um imposto
não-cumulativo, que incide sobre o valor agregado acrescido ao preço da nota fiscal e, no caso, é
beneficiado pela isenção prevista na Lei n° 9.000/95. O ICMS também é imposto não-cumulativo, que
incide sobre o valor agregado, compondo o preço legal da mercadoria ou produto.
Consta no orçamento anexo ao Edital da Tomada de Preços Especial n° 08/94 (fls. 126/28)
que o item 4.0-Elevadores foi estimado originariamente em R$ 542.100,00 (quinhentos e quarenta e dois
mil e cem reais). Essa estimativa foi indicada pela Empresa Maxiplan Engenharia e Planejamento Ltda.,
vencedora do Convite n° 80/94, destinado à contratação de serviços de levantamento de custos de itens e
elaboração dos orçamentos referentes a esse procedimento licitatório.
A Empresa Maxiplan, ao justificar os critérios utilizados à época para o levantamento do
valor relativo ao item elevadores, ponderou o seguinte: "item 4.0—Elevadores: Definido com base em
informações . fornecidas pela Empresa de Elevadores Atlas — Indústrias Vi/lares S/A, que baseada em
área útil e no número de pavimentos a serem atendidos, inclusive considerando o restante da edificação
a ser construída em etapa posterior, e através dos procedimentos definidos pela ABNT — Associação
Brasileira de Normas Técnicas para cálculo de tráfego, estabeleceu a necessidade de 03 (três)
8
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elevadores de 15 (quinze) passageiros e velocidade de 150m/min (cento e cinqüenta metros por minuto) a
uni custo de RS 140.000,00 por unidade. Devido ao caráter estimativo, já que o projeto fornecido para
elaboração de nosso trabalho não estava em sua versão executiva, consideramos este custo como verba e
levamos o fato ao conhecimento do Setor de Engenharia do TRT. O anexo V contém documento da
Indústria Villares em que é oficializada a informação verbal fornecida em 16/12/94 e que originou a
definição do custo" (fl. 234) (grifei).
Consta dos autos uma correspondência do representante da Schindler do Brasil S.A. em
Fortaleza dirigida ao TRT/CE no qual menciona a existência do Contrato n° 62.35005/7, da seguinte
forma (fl. 301):
"Informamos que o preço contratado entre a Exponencial Engenharia Lida e Elevadores
Schindler do Brasil S/A, foi em unia época de promoção onde o cliente foi beneficiado com um
grande desconto. O mercado de elevadores estava sendo alavancado por nossa empresa. O preço
de mercado para os referidos elevadores é de RS 268.000,00 Á- IN.
Esclarecemos que atendendo a solicitação deste órgão foi firmado entre a Schindler e
Exponencial um aditivo ao Contrato acima citado, atendendo as seguintes especificações:
Velocidade 1.75 m/s, etc, coliforme aditivo em anexo.
Com o incremento do aditivo os elevadores passam a ter o preço atualizado de R$
371.800,00 com IPI incluso."
Segundo a Equipe de Auditoria, em outra correspondência endereçada à Exponencial,
datada de 06/12/1995, também assinada pelo representante da Schindler em Fortaleza, outras informações
são prestadas:
"Atendendo a sua solicitação, informamos que a referida construtora já liquidou com a
nossa empresa o valor correspondente a 95% do contrato acima citado.
Os 5% restantes serão pagos em 30/12/95, como também a mesma já liquidou a primeira
parcela do aditamento ao contrato no valor correspondente a 35%, ficando o restante de duas
parcelas a vencer em 30/12/95 e 30/01/96."

•

•

À medida em que os esclarecimentos se vão avolumando, ficam patentes as contradições
dessa negociação Primeiro, porque as correspondências não refletem a realidade quando confrontadas
com as notas fiscais apuradas pela Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará - Sefaz. Segundo, porque o
valor real do contrato firmado entre a Schindler e a Exponencial não foi, em momento algum, informado
nos autos, não obstante se ter inserido a minuta do contrato às fls. 140/142, que não discrimina o valor da
venda, não possui assinatura das partes e nem menciona o nome da compradora.
Não se pode perder de vista que, tratando-se de um contrato administrativo, há de se
considerar a existência dos pressupostos da supremacia de poder da Administração Pública,
consubstanciados no interesse e na finalidade pública. De outro lado, há de se considerar que ao
contratante, sob a égide de um contrato administrativo, também lhe é imposto um mínimo de ética para
com a coisa pública.
E, nesse contexto, considerando ainda o alerta feito pela empresa que elaborou o
orçamento ao TRT da 7' Região a respeito do caráter estimativo do item 4.0-elevadores, fica evidenciada,
nitidamente, a negligência no acompanhamento e liquidação das faturas da construtora por parte daquele
TRT, que culminou no dano ao Erário no valor de R$ 236.247,89 (duzentos e trinta e seis mil e duzentos
e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos). Evidencia-se, por outro lado, a solidariedade da
Construtora Exponencial Ltda.
Assim, diante dessas evidências, estou de acordo com as conclusões da Unidade Técnica,
para que seja o presente processo convertido em tomada de contas especial com vistas à citação dos
responsáveis para apresentarem defesa ou recolherem essa quantia. Considero que devem ser citados
solidariamente a Se' Juíza Laís Maria Rossas Freire, Presidente do TRT da r Região; o Sr. Ubiratan
Ferreira Lima, Engenheiro responsável pela obra; e a Construtora Exponencial Engenharia Ltda., na
pessoa de seus representantes legais, os Srs. João Pontes Mota e Ana Elisabete Benevides Amaro Mota,
9
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sócios da empresa. Apenas é necessário retificar o valor do dano,s eqc'uet: 1 aé 6:::r236 247,89 (duzentos e
trinta e seis mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme indicado
anteriormente neste voto.
Já quanto à alegação de "superfaturamento" dos preços dos serviços de engenharia no
prédio anexo II do TRT da 7' Região (item 2 acima), posiciono-me de acordo com o Sr. Assessorsubstituto (fls. 334/335), anuída pelo Secretário substituto da Secex/CE. Ao discordar da instrução,
assinala o Assessor-Substituto que os custos totais da obra ficaram dentro do patamar aceito pela
construção civil e a licitação foi adjudicada pelo preço global da obra, apesar da discrepância ocorrida em
alguns itens. Acrescenta, ainda, que "...o custo unitário por metro quadrado de R$ 224,15, consoante
alegações apresentadas na peça de fls. 86, ficou abaixo do índice da revista Pini, de RS 356,73" .
II
Outra questão de relevância refere-se à proposta de aplicação de multa à Presidente do
TRT/CE sugerida pela Unidade Técnica em razão das irregularidades consubstanciadas nas alíneas "a",
"b", "c", "d", "e", "f' e "g" do item II das conclusões da instrução transcritas no Relatório que antecede
este Voto.
No tocante às alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f' e "g", estou de acordo com a Unidade
Técnica, pois entendo que as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis não elidiram essas
irregularidades. Conforme determina o parágrafo único do art. 43 da Lei n° 8.443/92, não elidido o
fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará a multa prevista no inciso III do art. 58 daquele diploma
legal.

A multa deve ser aplicada, também, ao engenheiro encarregado das obras, Sr. Ubiratan
Ferreira Lima, o qual não elidiu, em suas razões de justificativa, as irregularidades que lhe foram
imputadas.

•

Divirjo, entretanto, quanto à análise das razões de justificativa relacionadas à
irregularidade consubstanciada na alínea "g", que versa sobre a aquisição de equipamentos de informática
sem o devido planejamento e em quantidade superior às necessidades do Órgão, cujos valores se
De fato,
encontravam, no dizer da Unidade Técnica, "...83% menores que os da época das compras...".
constitui prática condenável adquirir-se equipamentos de informática que somente poderão ser utilizados
dois anos após a compra. Todos sabem que a obsolescência é velocíssima, no setor de informática, e o
administrador atento só deve adquirir material para equipá-lo quando estiver na iminência de utilizá-lo. A
forma com que tais equipamentos foram comprados merece, portanto, igualmente, ser objeto de reparos.
Daí, entretanto, não se pode extrair a conclusão de que tenha havido superfaturamento
nessa aquisição. Os valores da compra datam de 1992 a 1995 e foram cotejados pela Equipe de Auditoria
com preços de abril de 1996. Ora, é de conhecimento geral que, justamente pelo dinamismo que
caracteriza o mercado de computadores, dois anos significa uma grande mudança, tanto em nível de
preços, quanto em nível tecnológico. Isso se confirma, na medida em que constam da instrução notícias
de que houve dificuldade em se fazer tal comparação, porque alguns itens não eram mais fabricados.
Assim, com vênias à Unidade Técnica, embora se possa criticar a falha de planejamento, consistente na
aquisição dos equipamentos muito antes de podê-los instalar, não obstante não há fundamento para
identificar, no caso, pagamento a maior.
III
Em atendimento ao pedido (fl. 32) formulado pelo Senhor Procurador Regional da
República no Estado do Ceará, Dr. José Gerim Mendes Cavalcante, formulado nos termos do art. 6°,
0
inciso VII, "b" e 8°, inciso II, parágrafos 2°, 3° e 5 , da Lei Complementar n° 75/95, foi encaminhado,
com base no art. 30 da Resolução TCU n° 36/95, cópia integral do Relatório da Auditoria elaborado pela
Equipe da Secex/CE e informado ao solicitante que o processo se encontrava pendente de julgamento por
parte desta Corte. Diante disso, entendo que agora deva ser encaminhado àquela autoridade a decisão que
for adotada pelo Tribunal nesta oportunidade.
10
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enly táxxa — ev341
seco

Ante todo o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO e aprove o ACÓRDÃO
que ora submeto a este Plenário
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 1998.

Carlo Atila Álvares da Silva
Ministro Relator

•

•
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1. Processo n° TC-275.435/95-4.
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria.
Responsáveis: Juíza Laís Maria Rossas Freire, Presidente, e Ubiratan Ferreira Lima, Engenheiro
encarregado das obras de construção do Anexo II do TRT da 7' Região.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 7' Região — Ceará/CE
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/CE.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do relatório da auditoria realizada no Tribunal
Regional do Trabalho da r Região, no exercício de 1995;
Considerando que na auditoria foram verificadas diversas irregularidades no órgão quanto
à legitimidade e economicidade dos atos praticados, tais como: pagamento a maior na aquisição de
elevadores, antecipação de pagamentos, certificação de documentos fiscais sem que tenham sido
executados os respectivos serviços, dentre outras;
Considerando que, ouvidos em audiência, a responsável, S? Juíza Laís Maria Rossas
Freire, Presidente do TRT da 7 a Região, e o Sr. Ubiratan Ferreira Lima, Engenheiro responsável pela obra
de construção do anexo II do TRT da 7 a Região, apresentaram razões de justificativa, as quais não foram
suficientes para elidir as irregularidades/falhas apontadas; e
Considerando que o parágrafo único do art. 43 da Lei n° 8.443/92 c/c o § 2° do art. 194 do
Regimento Interno determina que não elidido o fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará ao
responsável a multa prevista no inciso III do art. 58 da Lei Orgânica do TCU;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da
Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1°, inciso IX, e 43,
parágrafo único, da Lei n° 8.443/92 c/c o disposto no art. 220, inciso III, do Regimento Interno, em:
8.1. aplicar a cada um dos Responsáveis, S? Juíza Laís Maria Rossas Freire, Presidente do TRT da
7a Região, e Sr. Ubiratan Ferreira Lima, Engenheiro responsável pela obra de construção do Anexo II do
TRT da 7' Região, a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 220, inciso III, do
RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da
notificação, para que efetuem e comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 165, inciso II, "a", do
RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente; e
8.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial da
dívida, corrigida monetariamente a contar do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido até à data
do recolhimento, caso não atendida a notificação;
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
•
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DECISÃO N°

C5ants9
837 /98-TCU-PLENÁRIO

Secretária do Plonádo

Processo n° TC-275.435/95-4
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria.
Responsável: Juíza Laís Maria Rossas Freire, Presidente; Ubiratan Ferreira Lima, Engenheiro encarregado das obras de construção do Anexo II do TRT da r Região.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da r Região.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/CE.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 47 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 197 do Regimento Interno do TCU,
converter o presente processo em tomada de contas especial e determinar a citação dos responsáveis
solidários: se Juíza Laís Maria Rossas Freire, Presidente do TRT da r Região; Sr. Ubiratan Ferreira
Lima, Engenheiro responsável pela obra; e da empresa Exponencial Engenharia Ltda., na pessoa de seus
representantes legais, Srs. João Pontes Mota e Ana Elisabete Benevides Amaro Mota, para, no prazo de
quinze dias, contados da ciência, apresentarem alegações de defesa ou recolherem aos cofres do Tesouro
Nacional a importância de R$ 236.247,89 (duzentos e trinta e seis mil e duzentos e quarenta e sete reais e
oitenta e nove centavos) em decorrência de pagamento realizado a maior de três elevadores para a obra do
Anexo II do TRT da r Região (Tomada de Preços n° 08/94), devendo ser essa quantia atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora cabíveis, a contar de 25/09/1995, (data do último
pagamento - OB 01483/95);
8.2. determinar à atual direção do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região que, na realização de
licitações e contratos observe estritamente a Lei n° 8.666/93, especialmente quanto aos seguintes
dispositivos:
inciso IV do art. 43 (registro nas atas de julgamento de licitações da verificação da conformidade
dos preços das propostas com os correntes no mercado);
§ 3° do art. 55 (comunicação, pelo serviço de contabilidade, das características e valores pagos, no
ato da liquidação da despesa, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos);
art. 16 (publicidade mensal em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo
acesso público, da relação de todas as compras feitas pela Administração, inclusive aquelas realizadas
com dispensa e inexigibilidade de licitação, exceto as constantes do inciso IX, do art. 24 da Lei n°
8.666/93);
§ 2° do art. 36 e § 1° do art. 67 (anotação no registro cadastral da atuação dos licitantes em relação
ao cumprimento das obrigações assumidas e as ocorrências relacionadas à execução dos contratos);
§ 2° do art. 51 (nomeação de comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro
cadastral, sua alteração ou cancelamento, constituída por profissional legalmente habilitado para o caso de
obras, serviços ou aquisição de equipamentos);
inciso III do art. 21 (publicação dos avisos de licitação em jornal de grande circulação);
inciso VI e § único do art. 38 (implantação de Assessoria Jurídica no quadro de pessoal para
emissão dos pareceres jurídicos); e
art. 31 (exigência dos documentos previstos para habilitação de licitantes com vistas a avaliar a
situação econômico-financeira, para assegurar o cumprimento das obrigações advindas dos contratos,
com exceção da Certidão Negativa de Falência ou Concordata já presente nos registros cadastrais);
8.3. comunicar ao Tribunal Superior do Trabalho — TST, para fins das medidas disciplinares previstas
no art. 148 da Lei n° 8.112/90, que o Engenheiro Ubiratan Ferreira Lima, do TRT da T Região, certificou
serviços referentes às Notas Fiscais apresentadas pelas empresas Construtora Metropolitana Ltda., no
valor de R$ 364.703,10 (trezentos e sessenta e quatro mil e setecentos e três reais e dez centavos), e
Exponencial Engenharia Ltda., no valor de R$ 528.862,20 (quinhentos e vinte e oito mil e oitocentos e
sessenta e dois reais e vinte centavos), sem que tais serviços tivessem sido realizados, causando danos ao
Erário e beneficiando as aludidas empresas em detrimento do interesse público, configurando-se, assim,
ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n° 8.429/92; e
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8.4. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, bem como ao Procurador da República no Estado do
Ceará, Dr. José Gerim Mendes Cavalcante.
9. Ata n° 48/98 — Plenário.

Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

CARLOS ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1— CLASSE V — PLENÁRIO
TC-007.760/97-3
Ementa: Acompanhamento do Programa Nacional de Desestatização.
Processo de Privatização. Avaliação dos estágios I a IV do processo de
concessão do aproveitamento hidrelétrico de Itumirim, nos termos da
Instrução Normativa TCU n° 10, de 22.11.95. Procedimentos adotados em
conformidade com a legislação aplicável à espécie. Aprovação. Ciência ao
responsável. Arquivamento.
RELATÓRIO

•

1 — Natureza: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização — PND. Processo de privatização
do aproveitamento hidrelétrico de Itumirim, no Rio Corrente, Estado de Goiás.
2 — Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.
3 — Responsável: José Mário Miranda Abdo — Diretor-Geral da ANEEL
4 — Parecer da Unidade Técnica:
"Refere-se o presente processo ao acompanhamento da concessão do Aproveitamento Hidrelétrico
Itumirim, no Rio Corrente, Estado de Goiás, incluído no Programa Nacional de Desestatização - PND,
mediante Decreto n° 2.249, de 11.07.97 (fls. 01).
A licitação para a outorga de concessão de uso de bem público é regida pelas normas especiais da
Lei n° 9.074, de 07.7.95, e seu regulamento, aprovado pelo Decreto n° 2.003, de 10.09.96, e, no que
couber, pelas Leis n° 8.987, de 13.02.95, n° 9.427/96 e n° 9.468, de 27.05.98 e legislação complementar. A
execução e o acompanhamento dos procedimentos relativos ao aproveitamento hidrelétrico de Itumirim
ficou a cargo do Ministério de Minas e Energia, inicialmente por meio do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica — DNAEE (extinto), em conformidade com o disposto na Lei n° 8.031, de
12.04.90, vigente à época da inclusão desse aproveitamento no PND; posteriormente, tais procedimentos
couberam à Agência Nacional de Energia Elétrica, sucessora do DNAEE no papel de órgão regulador do
setor elétrico ( conforme Lei n°9.427, de 26.12.96, e Decreto n°2.335, de 06.10.97).
A fiscalização pelo Tribunal de Contas da União dos processos de outorga de concessões,
permissões e autorizações, em âmbito federal, está disciplinada pela Instrução Normativa n° 10/95, que
determina o acompanhamento prévio ou concomitante das diversas etapas do processo licitatório
correspondente, conforme os seguintes estágios, indicados no art. 4° da referida IN:
Primeiro Estágio - Exame da viabilidade da concessão ou da permissão;
Segundo Estágio - Exame da pré-qualificação, se houver;
Terceiro Estágio - Exame do edital e dos demais instrumentos de licitação;
Quarto Estágio - Exame da habilitação;
Quinto Estágio - Exame do julgamento das propostas;
Sexto Estágio - Exame do contrato assinado com a concessionária ou com a permissionária.
Mediante Oficio n° 724/ANEEL,de 31.07.98, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
encaminhou ao TCU os seguintes documentos, em cumprimento ao disposto na IN n° 10/95:
Aviso de pré-qualificação, de 27 de julho de 1998 (fls.05);
Edital (fls. 18 a 157) ;
Desenhos (fls. 158 a 164);
Portaria n°258, de 15.08.97 (fls. 04);
Nota Técnica (fls. 06 a 16).
A seguir, serão examinados os estágios da IN n° 10/95:
PRIMEIRO ESTÁGIO:
A IN n° 10/95 prevê o encaminhamento dos seguintes documentos, visando à verificação da
viabilidade econômica, financeira e ambiental do empreendimento objeto de concessão:
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•
estudos da viabilidade técnica e econômica do empreendimento, com informações sobre o seu objeto,
área e prazo de concessão ou de permissão, bem como sobre as eventuais fontes de receitas
alternativas, complementares, acessórias e as provenientes de projetos associados;
estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados,
vinculados à outorga, de utilidade para a licitação, realizados ou autorizados pelo órgão ou pela
entidade federal concedente, quando houver.
A Nota Técnica remetida pela ANEEL (fls. 06 a 16) contém informações relativas à viabilidade da
concessão, a seguir resumidas:
Caracterização do Empreendimento
Os estudos de viabilidade do AFIE Itumirim foram aprovados pela Resolução n° 234/98, segundo
informa a Nota Técnica (fls. 8).
O AFIE Itumirim foi incluído no Programa de Licitação de Usinas Hidrelétricas, elaborado pelo
antigo DNAEE, por ser considerado um empreendimento atraente do ponto de vista técnico e econômico e
por ser parte do programa de expansão do setor (Plano Decenal).
São as seguintes as principais características do empreendimento:
10.
Potência: 50 MW;
Área de drenagem: 2.921 km 2;
Energia firme: 38,50 MW médio;
Custo total do empreendimento: R$ 98.722.555,00 (Set/95);
Custo do kW instalado: 1.889,00/kW;
Custo da energia: 37,21 MWh.
O aproveitamento ocupa parte dos municípios de Aporé e Serranópolis, no Estado de Goiás, com
11.
as seguintes dimensões:
Área total do reservatório: 54,6 lan 2;
Área alagada: 5.900 ha ( 64% de vegetação de várzea, 10% de cerrado, 1,2% de florestas).
A energia gerada será comercializada como produção independente e/ou autoprodução, em
12.
conformidade com o disposto na Lei n° 9.074/95 e no Decreto N° 2.003/96, que assim define:
Produtor Independente: "a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão
ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia
produzida, por sua conta e risco" — art.2°J;
• Autoprodutor: "a pessoa fisica ou jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam
autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo" — art. 2°,11;
O prazo da concessão é de 35(trinta e cinco) anos, contados a partir da publicação do contrato no
Diário Oficial da União (Cláusula Segunda, Subcláusula Primeira do Contrato de Concessão de Uso de
Bem Público).
Viabilidade Econômico-Financeira
A estimativa de custo total de implantação da UHE Itumirim, orçado em nível de projeto básico,
incluindo juros durante a construção, é de R$ 98.722.555,00, referentes a setembro/95 (US$ 1,00 =
0,95R$).
Existem ainda os custos associados à execução de três linhas de transmissão, estimados em R$
4.725.000,00 (base= dez/94), assim distribuídas:
Uma linha em circuito simples de 138 kV, de 115 km de extensão, ligando a UHE às instalações
associadas à SE Rio Claro
Duas linhas em circuito simples de 34,5 kV para as SE's Serranópolis e Aporé.
Com potência instalada mínima de 50 MW e duas unidades geradoras de 25 MW cada, a AFIE
16.
produzirá, em média, energia firme da ordem de 38,50 MW. Os índices econômicos apresentados são os
seguintes:
• Custo do kW instalado: 1,889.00 US$/Kw
Custo da energia : 37.21 USS/MWh
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Segundo a Nota Técnica, o preço médio de energia, acima indicado, torna o empreendimento
atraente, motivando sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização.
Mediante Oficio n° 909, de 13.10.98 (fls. 176), a ANEEL encaminhou o critério de cálculo do
valor mínimo do pagamento pela outorga da concessão de uso de bem público (fls. 183 e 184). No
documento é informado que o Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Interligados — GCPS
calcula a cada ciclo, desde 1981, os custos marginais de expansão para cada Sistema Interligado
Norte/Nordeste e Sul/Sudeste/Centro-Oeste, separadamente. O custo marginal de expansão de energia
calculado foi 45 RS/M.Wh — ou 38 USS/MW11, considerando a taxa de paridade de poder de compra de
dez/94 de US$ = R$ 1,19. Já o custo de energia do projeto correspondeu a 42,79 RS/MWh - 36
USS/MWh, o que evidencia a viabilidade do empreendimento, dada a oferta de energia firme de 38,05
MW.
Com esses dados foram calculados:
Receita Anual do Projeto: R$ 14.262.677,22
• Receita Anual Marginal: R$ 14.999.310,00
Valor Anual Mínimo da Proposta: R$ 78.679,71
Meio Ambiente
Segundo a Nota Técnica, os estudos ambientais da UHE Itumirim foram elaborados de acordo com
a legislação ambiental, estando organizados em EIA — Estudos de Impacto Ambiental e RIMA — Relatório
de Impacto Ambiental. Os estudos, apresentados em 08.06.98 ao FEMAGO, órgão responsável pela
Licença Prévia, foram aprovados em 14.01.98 (LAP n° 1998).
A respeito do impacto sobre a região é informado o seguinte:
A área de influência é formada por quatro municípios. Aporé, Mineiros, Serranópolis e Chapadão do
Céu. Esses municípios podem ser considerados de pequeno e médio portes.
A economia regional é baseada quase que exclusivamente na agropecuária, com pequena expressão dos
setores secundários e terciários.
O lago a ser formado pelo represamento do rio Corrente alagará 5.900 ha., onde 64% correspondem à
vegetação de várzea, 10% são cerrados e 1,2% são florestas, e inundará parcialmente 28
estabelecimentos rurais, quase todos com área superior a 1.000 ha. As grandes áreas ocupadas pelos
estabelecimentos, somadas à forma como é explorada a pecuária e às limitações próprias das terras,
impediram que a planície fluvial fosse ocupada. Existem apenas duas famílias residindo nessas terras. A
produção agrícola nessa área é pouco importante, uma vez que as terras com condições de serem
exploradas com agricultura são poucas.
Nenhum dos estabelecimentos afetados sofrerá maiores problemas na sua estrutura produtiva em função
da perda de parte de suas terras, uma vez que todos permanecerão com área suficiente para dar
continuidade às atividades e manter os empregos existentes.
Com relação às perspectivas quanto aos usos múltiplos do Reservatório, as análises realizadas dos
condicionantes ambientais da região afetada e da possibilidade de evolução do estágio sócio-econômico
vigente, indicam ser conveniente contemplar o uso do Reservatório para, além da geração de energia,
atender aos propósitos de irrigação, piscicultura, recreação e lazer.
Beneflcios do Empreendimento
A oferta de energia do local (38,50 MW médios) é capaz de atender a 214.000 unidades
habitacionais, com um padrão de consumo de 130 kWh/mês. Além do aumento da oferta, espera-se maior
estabilidade da energia fornecida, devido ao fato de a usina localizar-se no sudoeste do Estado de Goiás,
"onde as cidades se encontram nas pontas de linhas do sistema de distribuição da CELG", o que deverá
estimular o progresso sócio-econômico da região.
São ainda listados os seguintes benefícios:
" - Arrecadação de ICMS: esfera estadual
- Compensação financeira: a ser paga durante a operação da usina
- Empregos diretos durante a construção".
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Avaliação do Primeiro Estágio
Considerando que o empreendimento se mostrou viável quanto aos aspectos técnicos, econômicos
24.
e ambientais, entendemos estar regular o primeiro estágio da IN N° 10/95.
SEGUNDO ESTÁGIO
Está previsto pela IN N° 10/95 o encaminhamento dos seguintes documentos, relativos à fase de
25.
pré-qualificação:
Edital de pré-qualificação;
Atas de abertura e de encerramento;
Relatório de julgamento
Recursos eventualmente interpostos e decisões nele proferidas
26. A ANEEL lançou o Edital de Pré-Qualificação N° 03/98, em 27.07.98, com a finalidade de outorga
de concessão de uso de bem público para exploração do Aproveitamento Hidrelétrico Itumirim, dele
fazendo parte:
ANEXO 01— NOMENCLATURA ADOTADA NA LICITAÇÃO
ANEXO 02 — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA A
EXPLORAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO ITUMIRIM E DAS INSTALAÇÕES DE
TRANSMISSÃO DE INTERESSE RESTRITO DO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO.
ANEXO 03 — RESUMO DAS REGRAS RELATIVAS À OPERAÇÃO COORDENADA OTIMIZADA
PELO GCOI.
ANEXO 04 — MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO.
ANEXO 05 — ITEMIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE LINHA DE
TRANSMISSÃO.
ANEXO 06— LICENÇA AMBIENTAL.
ANEXO 07— DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Foi estabelecido que a licitação seria processada sob a modalidade de leilão, segundo as normas
27.
especiais da Lei N° 9.427, de 26.12.96 e, subsidiariamente, as normas gerais da Lei N° 8.666, de 21.06.93,
alterada pela Lei N° 8.883, de 08.06.94.
Destacamos do Edital de Pré-Qualificação, as seguintes informações sobre o Aproveitamento
28
Hidrelétrico de Itumirim:
a) deverá ser construído, isoladamente ou em consórcio, por Produtor Independente ou Autoprodutor;
deverá ser operado na modalidade integrada, com vistas a assegurar a otimização dos recursos
eletroenergéticos existentes e futuros, de acordo com procedimentos adotados pelo Operador Nacional
de Sistema Elétrico — ONS, devendo a energia produzida ser utilizada e comercializada em
conformidade com as normas da Lei N° 9.074/95, do Decreto N° 2.003/96 e legislação complementar;
cabe ainda à concessionária acatar as regras e aplicar quaisquer resoluções, recomendações e
instruções, incluindo modificações posteriores, expedidas pelo Grupo Coordenador para Operação
Interligada — GCOI e do ONS, que fazem parte do Contrato de Concessão;
no caso de o Leilão ser vencido por consórcio de empresas, a concessão será compartilhada, na
proporção da participação de cada consorciado;
cabe exclusivamente à empresa ou consórcio de empresas vencedor da licitação a construção integral
do AFIE, de acordo com as condições do Edital e observado o Estudo de Viabilidade aprovado;
os bens e instalações vinculados ao Aproveitamento Hidrelétrico e às Instalações de Transmissão de
Interesse Restrito do Aproveitamento Hidrelétrico passarão a integrar o patrimônio da União, ao final
do contrato, sem que tenha havido prorrogação da concessão;
a Concessionária estará sujeita aos encargos previstos no contrato, cuja minuta integra o Edital —
Anexo 4;
os pagamentos referentes à outorga da concessão serão devidos pela concessionária a partir da
assinatura do contrato.
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a primeira unidade geradora do Aproveitamento Hidrelétrico deverá entrar em operação comercial no
prazo de 60 (sessenta) meses após a assinatura do Contrato de Concessão;
o projeto básico deverá ser submetido à aprovação da ANEEL, responsabilizando-se a Concessionária
pela exatidão do projeto;
a Concessionária somente poderá iniciar a exploração do Aproveitamento Hidrelétrico após receber
autorização da ANEEL;
o acesso da Concessionária ao Sistema Interligado ocorrerá mediante o pagamento dos encargos de
uso da rede elétrica e dos custos de conexão nos termos da legislação e regulamentos específicos
(Portaria DNAEE N°459, de 10.11.97), e outras normas aplicáveis que vierem a ser estabelecidas.
Relativamente à minuta do contrato, foi observado o disposto no art. 11, § 1° do Decreto n°
29.
2.003/96, estando contempladas todas as cláusulas consideradas essenciais:
a) "os direitos e as obrigações do produtor independente, ou do autoprodutor, na exploração do
aproveitamento hidráulico": Cláusulas Sexta, Sétima e Oitava;
b) "as condições de operação da usina e de comercialização da energia elétrica produzida": Cláusulas
Terceira, Quarta e Quinta;
"os encargos financeiros da exploração de energia elétrica, conforme disposto na Seção V deste
Capítulo": Cláusula Sétima- Subcláusula Quarta;
"as penalidades a que estará sujeito o produtor independente ou autoprodutor e as hipóteses de
caducidade da concessão": Cláusulas Décima, Décima Primeira e Décima Segunda ;
"as condições em que será admitida a transferência da concessão": Cláusula Décima Terceira.
O Aviso de Convocação, publicado no DOU., em 27.07.98, pág.75, Seção 3, informou que a data
para a sessão pública de recebimento da documentação de Pré-Qualificação dos licitantes seria realizada
no dia 27.08.98, enquanto a sessão pública para a realização do leilão ocorreria no dia 29.09.98. A data de
recebimento dos envelopes contendo a documentação de pré-qualificação foi posteriormente adiada para
10.09.98, conforme Aviso de Alteração, publicado no D.O.U. de 25.09.98, pág.61, Seção 3 (fls.166),
retificado no D.O.U. de 26.08.98 (fls.167).
Mediante Oficio N° 868, de 29.09.98 (fls. 165), a ANEEL encaminhou os seguintes documentos
relativos ao segundo estágio da IN N° 10/95, além dos avisos de publicação já citados:
Ata da Sessão Pública de Recebimento da Documentação de Pré-Qualificação, de 10.09.98
(fls.168);
• Relatório de Pré-Qualificação, de 14.09.98(fls. 170);
Ata de Sessão Pública de Divulgação do Resultado de Análise dos Documentos de PréQualificação, de 15.09.98 (fls. 173);
Resultado de Pré-Qualificação, de 23.09.98 (fls. 175).
Avaliação do Segundo Estágio:
Considerando que o Edital de Pré-Qualificação está em consonância com a legislação aplicável e
32.
que foram encaminhados todos os documentos relativos ao estágio em comento, sem que tenham sido
encontrados problemas, entendemos estar regular o segundo estágio da IN N° 10/95.
TERCEIRO ESTÁGIO
Envolve este estágio o exame dos documentos citados a seguir:
33.
edital de licitação;
minuta de contrato;
projeto básico, se houver;
todas as documentações porventura encaminhadas às empresas participantes da licitação, bem como
as impugnações ao edital, acompanhadas das respectivas respostas;
Edital de Leilão N° 03/98-ANEEL foi lançado em 27.07.98, em conjunto com o edital de pré34.
qualificação já examinado, sendo a data de realização fixada para 30.09.98. Destacamos as seguintes
informações referentes ao leilão:
1) possibilidade de participação no leilão apenas de empresas ou consórcios de empresas
qualificados de acordo com o Edital de Pré-Qualificação N° 03/98 — ANEEL, que tenham
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•
satisfeito as condições de prestação da garantia da proposta estabelecidas no item 1.8 do Edital
de Leilão.
prestação de garantia no valor de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), sob
uma das seguintes modalidades: (a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
(b)seguro-garantia; (c)fiança bancária.
aceitação do valor de pagamentos mínimos anuais iguais a R$ 79.000,00 (setenta e nove mil
0
reais) para o período compreendido entre o 6° e o 35 ano do prazo da concessão, constituindose no lance inicial do leilão para todos os participantes.
Valores propostos iguais para todos os períodos de concessão, sendo declarada vencedora do
leilão a licitante que tenha ofertado a proposta de maior valor de pagamento pela outorga da
concessão.
Constam como anexos ao edital os seguintes documentos (fls. 153 a 157):
ANEXO 1— MODELO DE CARTA DE FIANÇA
• ANEXO 2— MODELO DE RATIFICAÇÃO DA PROPOSTA
ANEXO 3 —MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO
A minuta de contrato, que pela IN N° 10/95 consta deste estágio, fez na licitação em exame, parte
35.
do Edital de Pré-Qualificação, tendo sido analisada no tópico relativo ao segundo estágio.
O projeto básico não foi enviado, tendo em vista que o item 1.5 do Anexo 02 ao Edital de Pré36.
Qualificação N° 03/98 (fls. 30) dispõe que sua elaboração é atribuição do vencedor do leilão, por sua conta
e risco.
Avaliação do Terceiro Estágio
Entendemos que os procedimentos examinados estão de acordo com a legislação vigente, tendo
37.
sido observada a IN N° 10/95, de modo que podemos considerar regular o terceiro estágio do
acompanhamento da outorga de concessão de uso de bem público relativo ao AHE Itumirim.
QUARTO ESTÁGIO

Este estágio refere-se ao exame da habilitação, devendo ser encaminhados os seguintes
38.
documentos:
atas de abertura e de encerramento deste estágio;
relatórios de julgamento;
questionamentos das licitantes, eventuais recursos interpostos, acompanhados das respostas e
decisões respectivas;
Mediante Oficio n° 909, de 13.10.98, a ANEEL encaminhou os documentos atinentes a este
39.
estágio.(fls. 176). A Ata da Sessão Pública de realização de Leilão N° 03/98, em 30.09.98, destaca a
habilitação das empresas: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. — ESCELSA, EMPRESA
SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A. — EMSA e D.M.CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
(DOU., de 23.09.98, seção 3, pág. 58). Somente a última empresa compareceu à Sessão Pública
marcada, tendo, entretanto, desistido de participar do leilão. O processo licitatório foi então declarado
deserto, por não acudirem interessados (fls. 177).
Em razão de não ter havido interessados em participar do Leilão, a Comissão Especial de
40.
Licitação, no Relatório de Julgamento, sugeriu ao Presidente da ANEEL que fosse revogada a licitação,
que foi acatado, conforme se comprova pelo Aviso de Revogação publicado no DOU de 13.10.98, Seção
3, pág. 47 (fls. 182).
Considerando que os procedimentos relativos ao leilão e à sua revogação observaram a legislação
41.
vigente, entendemos estar regular o quarto estágio da IN N° 10/98.
QUINTO E SEXTO ESTÁGIOS

Tendo em vista ter sido revogada a licitação, não cabe a análise desses estágios.
42.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, somos por que o Tribunal:
considere que os procedimentos adotados pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL
1.
visando à outorga da concessão de uso de bem público para exploração do Aproveitamento
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Hidrelétrico Itumirim estão em consonância com a legislação aplicável à espécie no que se refere
aos primeiro, segundo, terceiro e quarto estágios definidos na IN N° 10/95, deixando de se
manifestar quanto aos quinto e sexto estágios, em decorrência da revogação do processo licitatório
sob análise
determine o arquivamento dos autos "
É o relatório.
VOTO
O processo de privatização da Usina Hidrelétrica Itumirim visa à outorga de concessão de uso de
bem público, caracterizado pelo potencial hidráulico localizado no rio Corrente, região sudoeste do Estado
de Goiás, sendo a energia gerada no empreendimento comercializada, nos termos da Lei n° 9.074, de 7 de
julho de 1995, como produção independente e autoprodução.
A UHE Itumirim foi incluída no Programa Nacional de Desestatização — PDN, através do Decreto
n° 2.249 de 11 de junho de 1997, para ser explorada mediante Contrato de Concessão pelos vencedores da
licitação.
A Usina Hidrelétrica de Itumirim, com potência instalada mínima de 50 MW, localiza-se no rio
Corrente, afluente pela margem direita do rio Paranaíba.
O local é caracterizado pela presença de duas cachoeiras num trecho de apenas 1,5 km de extensão,
sendo que a de montante tem 25 m de altura e a de jusante tem 35 m.
O reservatório ocupará uma área prevista de 54,6 km2, no nível máximo normal — El. 680,00 m.
A área de implantação da UHE Itumirim é bastante privilegiada em termos de localização, estando
relativamente próxima aos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. As
cidades mais próximas da obra são Serranópolis (GO) e Aporé (GO), distantes cerca de 30km e 60km,
respectivamente, interligadas por estrada de terra, com razoáveis condições de tráfego o ano todo.
A licitação para a outorga de concessão de uso de bem público é regida pelas normas especiais da
Lei n° 9.074, de 07.7.95, e seu regulamento, aprovado pelo Decreto n° 2.003, de 10.09.96, e, no que
couber, pelas Leis n° 8.987, de 13.02.95, n° 9.427/96 e n° 9.468, de 27.05.98, e legislação complementar.
A execução e o acompanhamento dos procedimentos relativos ao aproveitamento hidrelétrico de Pirajú
ficou a cargo do Ministério de Minas e Energia, inicialmente por meio do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica — DNAEE (extinto), em conformidade com o disposto na Lei n° 8.031, de
12.04.90, vigente à época da inclusão desse aproveitamento no PND; posteriormente, tais procedimentos
couberam à Agência Nacional de Energia Elétrica, sucessora do DNAEE no papel de órgão regulador do
setor elétrico (conforme Lei n° 9.427, de 26.12.96 e Decreto n° 2.335, de 06.10.97).
A fiscalização pelo Tribunal de Contas da União dos processos de outorga de concessões,
permissões e autorizações, em âmbito federal, está disciplinada pela Instrução Normativa n° 10/95, que
determina o acompanhamento prévio ou concomitante das diversas etapas do processo licitatório
correspondente, a ser realizada em seis estágios nos quais são examinados a viabilidade da concessão ou
da permissão, a pré-qualificação, o edital e demais instrumentos de licitação, habilitação, julgamento das
propostas, e o contrato firmado com a concessionária ou permissionária.
Considerando que os procedimentos adotados pela Agência Nacional de Energia Elétrica —
ANEEL visando a outorga da concessão de uso de bem público para exploração do aproveitamento
hidrelétrico de Itumirim estão em consonância com a legislação aplicável à espécie no que se refere aos
primeiro, segundo, terceiro e quarto estágios definidos na IN n° 10/95, acolho os pareceres quanto ao
mérito e Voto por que este Tribunal adote a Decisão que su imeto à apreciação deste Plenário.
TCU-Sala das Sessões, em 2 de dezembr
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838 /98 — TCU — PLENÁRIO

1 . Processo n° TC-007.760/97-3
2 . Classe de Assunto: V — Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização — PND. Processo de
privatização do aproveitamento hidrelétrico de Itumirim, no rio Corrente, Estado de Goiás.
3 . Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.
4. Responsável: José Mário Miranda Abdo — Diretor-Geral da ANEEL
5 . Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6 . Representante do Ministério Público: Não atuou.
7 . Unidade Técnica: 9a SECEX
8 . Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
aprovar os procedimentos adotados na outorga de concessão de uso de bem público para
exploração do aproveitamento hidrelétrico de Itumirim, no que se refere aos primeiro, segundo, terceiro e
quarto estágios, por considerar que os referidos procedimentos estão em conformidade com a legislação
aplicável à espécie;
enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Presidente da
Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL; e
arquivar o presente processo.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

f

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

MARCOS VINI • IS VILAÇA
Ministro-Relator
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GRUPO 1— CLASSE V — PLENÁRIO
TC-007.766/97-1
Ementa: Acompanhamento do Programa Nacional de Desestatização.
Processo de Privatização. Avaliação dos estágios I a V do processo de
concessão do aproveitamento hidrelétrico de Pirajú, nos termos da Instrução
Normativa TCU n° 10, de 22.11.95. Procedimentos adotados em
conformidade com a legislação aplicável à espécie. Aprovação. Ciência ao
responsável.
RELATÓRIO

•

1 — Natureza: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização — PND. Processo de privatização
do aproveitamento hidrelétrico de Pirajú, no Rio Paranapanema, Estado de São Paulo.
2 — Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.
3 — Responsável: José Mário Miranda Abdo — Diretor-Geral da ANEEL
4 — Parecer da Unidade Técnica:
"Trata-se do acompanhamento do processo de privatização do aproveitamento hidrelétrico de
Pirajú, no Rio Paranapanema, estado de São Paulo, incluído no Programa Nacional de Privatização pelo
Decreto n° 2.249, de 11 de junho de 1997, e autorizado pelo Ministério de Minas e Energia pela Portaria
n° 258, de 15 de agosto de 1997.
Nos termos do art. 4°, da Instrução Normativa TCU n° 010, de 22 de novembro de 1995, a
fiscalização dos processos de concessão ou de permissão de serviços públicos é realizada em seis estágios
nos quais são examinados a viabilidade da concessão ou da permissão, a pré-qualificação, o edital e
demais instrumentos de licitação, habilitação, julgamento das propostas, e o contrato firmado com a
concessionária ou permissionária.
Tendo em vista que a presente privatização visa à outorga de concessão de uso de bem público
para geração de energia a ser comercializada como produção independente e autoprodução, seu processo
licitatório deve obedecer não somente as Leis n's 8.666/93 e 8.883/94, mas também as Leis n's 8.987/95
e 9.074/95 que dispõem sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
previsto no art. 175 da Constituição Federal e estabelece normas para outorga e prorrogações das
concessões e permissões de serviços públicos, respectivamente, bem como o Decreto n° 2.003/96 que
regulamenta a produção de energia elétrica por produtor independente e por autoprodutor.
II — Histórico e Descrição do Aproveitamento Hidrelétrico de Pirajú
Os estudos do rio Paranapanema com vistas a seu aproveitamento hidrelétrico remontam ao final
do século passado quando a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo elaborou relatórios sobre a
utilização integrada de energia, navegação e ocupação urbana. Mais recentemente, o Aproveitamento
Hidrelétrico Pirajú vem sendo estudado pela Companhia Brasileira de Alumínio - CBA com vistas a sua
utilização como autoprodutor de energia elétrica. Assim, o DNAEE, através da Portaria n° 14, de
12/01/93, autorizou a CBA a elaborar o projeto básico do referido aproveitamento hidrelétrico para uso
exclusivo.
A Usina Hidrelétrica de Pirajú é constituída de uma barragem de concreto tipo gravidade na calha
do rio, vertedouro de superfície com 4 comportas tipo segmento, soleira livre e descarga pelo fundo, casa
de máquinas tipo abrigada com 2 turbinas tipo Kaplan de 35,7 MW cada, totalizando 70 MW instalados.
O reservatório formado pelo barramento inundará uma área total de 12,75 km 2
.

111 - 1° Estágio
O 1° Estágio consiste no exame da viabilidade da concessão mediante a análise dos seguintes
documentos enviados pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL (fls. 01 a 13, Volume I):

•
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estudos de viabilidade técnica e econômica do empreendimento, com informações sobre o seu
objeto, área e prazo de concessão ou de permissão, bem como sobre as eventuais fontes de
receitas alternativas, complementares, acessórias e as provenientes de projetos associados;
estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já
efetuados, vinculados à outorga, de utilidade para a licitação, realizados ou autorizados pelo
órgão ou pela entidade federal concedente, quando houver.
Nos
supracitados documentos, são apresentadas as descrições das obras de infra-estrutura já
7.
existentes no local e das necessárias à conclusão da Usina Hidrelétrica de Pirajú, bem como o cronograma
da obra, as estimativas de custo do investimento total de implantação da usina, produção de energia e
índices econômicos do projeto, reflexos ambientais e benefícios do empreendimento.
ifi - 2° Estágio
O 2° Estágio examina a pré-qualificação, que neste caso substitui o 4° Estágio, mediante a análise
8.
dos seguintes documentos, enviados pela ANEEL (fls. 14 a 132, Volume I):
edital de pré-qualificação;
atas de abertura e de encerramento;
relatório do julgamento; e
recursos eventualmente interpostos e decisões neles proferidas.
O edital de pré-qualificação (fls. 14 a 29, Volume I), consoante com o disposto no art. 7° do
9.
Decreto n° 2.003, de 10 de setembro de 1996, objetivou a comprovação da qualificação jurídica e técnica,
idoneidade financeira e regularidade fiscal, mediante a exigência de apresentação da documentação
pertinente.
A ata de abertura e de encerramento (fls. 124 a 128, Volume I) revelou a submissão da
10.
documentação por três proponentes: Construtora Gomes Lourenço LTDA, Companhia Técnica de
Engenharia Elétrica e Companhia Brasileira de Alumínio, sendo que a Comissão Especial de Licitação da
ANEEL considerou todas as empresas como qualificadas a participar do leilão (fls. 130 a 132, Volume I),
não tendo havido recursos por parte dos interessados.
IV - 3° Estágio
Este estágio visa ao exame do edital e demais instrumentos da licitação, a saber:
11.
edital de licitação (fls. 133 a 141, Volume I);
minuta do contrato (fls. 142 a 154, Volume I);
c) projeto básico (fls. 155 e 156, Volume I); e
d) todas as comunicações e esclarecimentos porventura encaminhados às empresas participantes
da licitação, bem como as impugnações ao edital, acompanhadas das respectivas respostas.
12. O edital de leilão n° 02/98-ANEEL (fls. 133 a 141, Volume I) obedeceu aos ditames do Decreto n°
2.003/96 quanto ao prazo máximo de trinta e cinco anos para a concessão, bem como exigiu uma garantia
de proposta no valor de R$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais) nos termos do art. 56, da
Lei n° 8.666/93. Outrossim, o valor mínimo do leilão foi estabelecido em pagamentos anuais de R$
88.000,00 (oitenta e oito mil reais) para o período compreendido entre o 5° e o 35° ano do prazo de
concessão, sendo que este valor constituiu o lance inicial do leilão para todos os licitantes. Os parâmetros
adotados de cálculo do valor mínimo do ônus basearam-se no custo da energia calculado com base nos
dados de projeto e no custo marginal de expansão da energia da região em que situa o empreendimento,
desconsiderando os impostos. Ademais, a fixação do preço mínimo (fls.237 e 238, Volume I) baseou-se
nas seguintes premissas:
não onerar demasiadamente o investidor, uma vez que o ônus refletir-se-ia nos preços de
energia para os consumidores;
dar sinal adequado em função da atratividade de cada empreendimento, ou seja, cobrar
proporcionalmente mais dos empreendimentos mais atrativos.
Há
que
se notar que o referido edital de leilão previu o recolhimento de garantia de contrato, no
13.
9.165.000,00
(nove milhões e cento e sessenta e cinco mil reais), que vigoraria até três meses
valor de R$
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após o início da operação da última unidade geradora do aproveitamento hidrelétrico e das respectivas
instalações de transmissão de interesse restrito do aproveitamento hidrelétrico. Esta garantia poderia ser
feita na forma de uma das modalidades indicadas pelo art. 56, da Lei n° 8.666/93, podendo ser substituída
por novas garantias, de valor progressivamente menor, à medida que as obras do aproveitamento
hidrelétrico forem evoluindo, pelos valores respectivos:
Ordem
1
2
3

Marco
Assinatura do Contrato de Concessão
Início da concretagem da casa de força
Descida do rotor da I' turbina

Valor (R$)
9.165.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00

A minuta de contrato de concessão de uso de bem público (anexo 04 ao edital de pré-qualificação
14.
n° 02/98 — ANEEL, fls. 142 a 154, Volume I) atende às exigências do § 1 0 , do art. 11, do Decreto n°
2.003/96, e do art. 23, da Lei n° 8.987/95 na medida em que define o objeto, prazo, direitos e as
obrigações do produtor independente, ou do autoprodutor, as condições de operação da usina e a
comercialização da energia elétrica produzida, características técnicas e informações básicas para a
exploração do aproveitamento hidrelétrico, pagamento pelo uso do bem público, encargos e condições de
exploração do aproveitamento hidrelétrico e das instalações, fiscalização, penalidades, intervenção na
concessão, extinção da concessão e reversão dos bens e transferência da concessão.
Apesar de não haver um projeto básico aprovado, o anexo 05 do edital de pré-qualificação n°
15.
02/98-ANEEL estabelece uma itemização para apresentação de projeto básico de linha de transmissão por
parte das interessadas no leilão.
V — 5° Estágio
Este
estágio visa ao exame do julgamento das propostas, compreendendo os seguintes documentos:
16.
atas de abertura e de encerramento deste estágio;
relatórios de julgamentos e outros que venham a ser produzidos;
recursos eventualmente interpostos e decisões neles proferidas.
A
documentação
encaminhada pela ANEEL (fls. 229 a 238, Volume I) demonstra que esta fase
17.
transcorreu dentro das prescrições da Lei n° 8.666/93, tendo sido a proposta da Companhia Brasileira de
Alumínio — CBA, de R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais), de pagamento anual para o
período compreendido entre o 5° e o 35° ano do prazo da concessão, considerada vencedora. Outrossim,
não foram interpostos quaisquer recursos ao julgamento das propostas.
VI — Conclusão
Ante
o exposto, propomos a aprovação dos estágios I a V do processo de concessão do
18.
aproveitamento hidrelétrico de Pirajú, nos termos da Instrução Normativa TCU n° 10, de 22.11.95."
É o relatório.
VOTO

•

O processo de privatização da Usina Hidrelétrica Pirajú visa à outorga de concessão de uso de bem
público, caracterizado pelo potencial hidráulico localizado no rio Paranapanema, Bacia Paraná, Estado de
São Paulo, sendo a energia gerada no empreendimento comercializada, nos termos da Lei n° 9 074, de 7
de julho de 1995, como produção independente e autoprodução.
A UHE Pirajú foi incluída no Programa Nacional de Desestatização — PDN, através do Decreto n°
2.249 de 11 de junho de 1997, para ser explorada mediante Contrato de Concessão pelos vencedores da
licitação.
Os estudos dos aproveitamentos hidrelétricos do rio Paranapanema remontam de 1886, elaborados
pela Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, visando, desde aquela época, a utilização integrada
quanto a energia, navegação e ocupação urbana.
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A Usina Hidrelétrica de Pirajú, com potência instalada de 70 MW, é parte integrante da Bacia do
rio Paraná.
O local selecionado para a implantação da obra situa-se no rio Paranapanema a 504 km de sua foz,
na cidade de Pirajú, Estado de São Paulo, nas coordenadas 23° 11' de latitude sul e 49° 23' de longitude
oeste.
O aproveitamento de Pirajú é constituído de uma barragem de concreto tipo gravidade na calha do
rio, vertedouro de superfície com 4 comportas tipo segmento, soleira livre e descarga pelo fundo, casa de
máquinas tipo abrigada com 2 turbinas tipo Kaplan de 35,7 MW cada, totalizando 70 MW instalados.
O reservatório formado pelo barramento inundará uma área total de 12,75 km2 na cota 531,50 m.
A licitação para a outorga de concessão de uso de bem público é regida pelas normas especiais da
Lei n° 9.074, de 07.7.95, e seu regulamento, aprovado pelo Decreto n° 2.003, de 10.09.96, e, no que
couber, pelas Leis n° 8.987, de 13.02.95, n° 9.427/96 e n° 9.468, de 27.05.98, e legislação complementar.
A execução e o acompanhamento dos procedimentos relativos ao aproveitamento hidrelétrico de Pirajú
ficou a cargo do Ministério de Minas e Energia, inicialmente por meio do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica — DNAEE (extinto), em conformidade com o disposto na Lei n° 8.031, de
12.04.90, vigente à época da inclusão desse aproveitamento no PND; posteriormente, tais procedimentos
couberam à Agência Nacional de Energia Elétrica, sucessora do DNAEE no papel de órgão regulador do
setor elétrico (conforme Lei n° 9.427, de 26.12.96 e Decreto n° 2.335, de 06.10.97).
A fiscalização pelo Tribunal de Contas da União dos processos de outorga de concessões,
permissões e autorizações, em âmbito federal, está disciplinada pela Instrução Normativa n° 10/95, que
determina o acompanhamento prévio ou concomitante das diversas etapas do processo licitatório
correspondente, a ser realizada em seis estágios nos quais são examinados a viabilidade da concessão ou
da permissão, a pré-qualificação, o edital e demais instrumentos de licitação, habilitação, julgamento das
propostas, e o contrato firmado com a concessionária ou permissionária.
A Companhia Brasileira de Alumínio — CBA teve sua proposta vencedora pelo valor de R$
92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais), para pagamento anual no período compreendido entre
o 5° e 35° ano do prazo da concessão.
Considerando que os procedimentos adotados pela Agência Nacional de Energia Elétrica —
ANEEL visando à outorga da concessão de uso de bem público para exploração do aproveitamento
hidrelétrico de Pirajú estão em consonância com a legislação aplicável à espécie no que se refere aos
primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto estágios definidos na IN n° 10/95, acolho os pareceres quanto
ao mérito e Voto por que este Tribunal adote a Decisão que submeto à apreciação deste Plenário.
TCU-Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 1998.

Ma cos Vinici s Vilaça
Ministro- elator
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1 . Processo n° TC-007.766/97-1
2. Classe de Assunto: V — Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização — PND. Processo de
privatização do aproveitamento hidrelétrico de Pirajú, no Rio Paranapanema, Estado de São Paulo.
3 — Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.
4— Responsável: José Mário Miranda Abdo — Diretor-Geral da ANEEL
5 . Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Não atuou.
7 . Unidade Técnica: 9a SECEX
8 . Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
aprovar os procedimentos adotados na outorga de concessão de uso de bem público para
exploração do aproveitamento hidrelétrico de Pirajú, no que se refere aos primeiro, segundo, terceiro,
quarto e quinto estágios, por considerar que os referidos procedimentos estão em conformidade com a
legislação aplicável à espécie; e
enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Presidente da
Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campeio e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

MARCOS V COS VILAÇA
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE V- Plenário
TC-927.936/1998-4 c/ 4 volumes
TC-004.557/98-0 (juntado)
Natureza: Relatório de Auditoria
Órgão: Departamento de Aviação Civil — DAC
Responsáveis: Masao Kawanami — Diretor-Geral e Mílton
dos Santos F. Siqueira — Ordenador Titular
Interessados: Tribunal de Contas da União — TCU e
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados
Relatório de Auditoria realizada no
Ementa:
Departamento de Aviação Civil. Levantamento de
Auditoria Operacional no DAC. Inclusão, no plano
específico para o primeiro semestre de 1999, de auditoria
no órgão, tendo como escopo avaliar a cobrança das
multas cominadas e a suplementação tarifária.
Determinação. Solicitação da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Atendimento. Remessa de cópia integral do Relatório de
Auditoria, bem assim do Relatório, Voto e Decisão
proferidos à interessada, ao Ministério da Aeronáutica e à
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.
Juntada às contas do DAC, referentes ao exercício de
1998.

•

RELATÓRIO

Aprecia-se nesta oportunidade Relatório de Auditoria realizada no Departamento de
Aviação Civil - DAC, que teve por escopo a realização de Levantamento de Auditoria Operacional,
conforme estabelecido no plano de auditoria referente ao 2° semestre de 1998, aprovado pela Decisão n°
407/98-TCU-Plenário; e o atendimento à solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados, acolhida por esta Corte de Contas (Decisão n° 513/98-Plenário-TC
004.577/98 0), no sentido de que fosse realizada "inspeção extraordinária sobre as Planilhas de Custos
Consolidadas elaboradas pelas empresas concessionárias dos serviços de transporte aéreo, no últimos
cinco anos, para efeito de arbitramento e homologação do valor das tarifas aéreas pelo DA C, órgão do
Ministério da Aeronáutica".
Destaco que a proposta de auditoria operacional no DAC teve origem em proposta da 9'
SECEX no TC n° 000.498/98-0, que cuidava de relatório de auditoria realizada na Empresa Brasileira de
Infra-estrutura Aeroportuária — INFRAERO, tendo como um dos seus objetivos conhecer a sistemática
operacional envolvida na segurança de aeródromos, no controle de tráfego aéreo e na fiscalização das
concessionárias de transporte aéreo. Por ser o DAC o principal órgão normativo e fiscalizador da aviação
civil, necessariamente uma auditoria a respeito de segurança na aviação civil dever-se-ia concentrar na
verificação da atuação daquele órgão no cumprimento de suas atribuições.
Quanto ao minucioso e percuciente Relatório (fis. 1/69), apresentado pela Equipe
responsável pelo trabalho, composta pelos Analistas de Finanças e Controle Externo Rafael Lopes Torres
e José Manoel Caixeta, insta informar que foi dividido em duas partes: a primeira, abrangendo o
Levantamento de Auditoria; e, a segunda, destinada a atender aos questionamentos feitos pelo Deputado
-
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Federal Arlindo Chinaglia, aprovados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados. Permito-me oferecer, nos subitens seguintes, apenas uma síntese do ali relatado, vez que
farei anexar à Decisão que submeto à deliberação do Plenário cópia do inteiro teor da peça ora
examinada, o que permitirá aos interessados uma visão completa e sem omissões dos resultados dos
estudos e análises constantes do Relatório de Auditoria.
LEVANTAMENTO DE AUDITORIA OPERACIONAL
4. No primeiro segmento do relatório, a equipe de auditoria apresentou didática explanação
acerca do sistema de aviação civil internacional e nacional; da estrutura do Departamento de Aviação
Civil e competência de cada uma de suas unidades; e abordou com destaque as atividade relacionadas à
segurança na aviação civil, as tarifas de infra-estrutura aeroportuária, as multas e a suplementação
tarifária.
Desta parte do relatório, destaco os seguintes pontos, por sua relevância:
SEGURANÇA
Segundo consignado pela equipe, há aspectos na atividade de fiscalização da segurança
de aeronaves, das tripulações e dos aeroportos que possuem caráter extremamente técnico e especializado,
como, por exemplo, a verificação das condições das asas ou do trem de pouso. Assim, a realização de
auditoria nesta área demandaria a presença de profissional especializado.
São muitos os itens a serem verificados nessas fiscalizações, o que, aliado ao grande
número de aeronaves, aeroportos e aeronautas existentes — a questão da segurança envolve todos esses
componentes — tornaria a realização de uma auditoria nessa área, para uma amostra representativa,
bastante longa e custosa.
"A aviação civil brasileira, em relação a acidentes aeronáuticos, possui índices
similiares aos dos países mais desenvolvidos e bem superiores aos dos países em desenvolvimento,
inclusive da América Latina. O número de acidentes com perda total de jatos comerciais no Brasil é de
1,9 por milhão de vôos. Na Europa esse índice é de 1,6 e nos Estados Unidos, de 0,5. Na América Latina,
o valor é de 4,3, na Africa, 8,9 e na China, 9,0. Também, em números absolutos„ o número de
acidentes vem caindo ano a ano no país, apesar de um aumento da frota de aeronaves. Portanto, também
não há elementos de que essa área seja problemática e que esteja havendo algum tipo de descuido ou
negligência por parte do DAC quanto ao aspecto de segurança da aviação civil no Brasil". (fl. 34)
Concluem os auditores afirmando que "a realização de uma auditoria operacional na
área de segurança da aviação civil, além de ser demorada e custosa, poderia levar a conclusões não
confiáveis, além de não haver indícios de que a atuação do DAC nessa área esteja sendo deficiente". (fl.
34)
TARIFAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
Dentre os vários aspectos relativos às tarifas, chamou a atenção da equipe as dívidas
das empresas aéreas junto ao DAC, alcançando, em 6.8.1998, um montante de R$ 472.924.050,31
(quatrocentos e setenta e dois milhões, novecentos e vinte e quatro mil e cinqüenta reais e trinta e um
centavos).
Nada obstante o Tribunal já ter levado ao conhecimento do Ministro da Aeronáutica a
situação de inadimplência (Decisão 135/94 — r Câmara — TC n° 010.802/93-2), a situação não foi
equacionada, pelo contrário, o volume da divida cresceu consideravelmente.
Ante o agravamento do problema, este Tribunal, por intermédio da 9a SECEX, realizou
auditoria na INFRAERO (TC n° 005.034/98-1), que se encontra em fase de análise das razões de
justificativas dos responsáveis.
MULTAS
Ao cotejar os dados de 1995 a 1997, constataram os auditores que o número de multas
pagas em relação às aplicadas vem caindo, o que significa que uma maior quantidade de multas que não
vem sendo pagas.
O DAC informou que, para as multas inadimplidas, a IMA 58-11(norrna do Ministério
da Aeronáutica) prevê apenas aplicação de juros de mora de 1% ao mês mais multa de 2% sobre o valor
devido. Nada obstante tal situação, aquele órgão vem adotando medidas (restrição à liberação de novas
linhas aéreas, aos processos de transferência de aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro, às
Min-mv_121 \C: Wotos\92793698.doc

2

1 17

santo
(

Saccetasl a
'ele°

Tribunal de Contas da União.

do Pletládd

autorizações para vôos charter etc.) sem respaldo legal e com possível desvio de finalidade, para
0
pressionar as empresas ou os pilotos a pagarem as multas devidas.
Ante a ausência de procedimentos mais eficientes para a cobrança de multas aplicadas
aos infratores da legislação aeronáutica, concluiu a equipe que essa área apresentaria condições para a
realização de auditoria visando ao aperfeiçoamento do processo de cobrança, gerando aumento de receita
decorrente dessa multas e tornando tais sanções mais eficazes.
SUPLEMENTAÇÃO TARIFÁRIA
A suplementação tarifária é oriunda da arrecadação de 3% sobre o preço das passagens
das linhas nacionais e especial, sendo destinada a empresas que operam linhas regionais, comercialmente
menos atrativas, com aeronaves de menos de trinta assentos.
Verificou a equipe de auditoria que o DAC, para calcular o valor a ser suplementado às
empresas aéreas regionais, vem utilizando sistemática (índice de suplementação x número de assentos quilômetro oferecido) distinta daquela estabelecida pelo próprio órgão - IMA-58-40 (índice de
suplementação x quantidade de passageiros — quilômetros transportados pagos). Tal situação faz com que
o próprio objetivo da suplementação (incentivar empresas regionais a operar linhas regionais com
• pequenos aviões e premiar quem transporta mais passageiros) seja ferido. Ao calcular o montante da
suplementação pelo número de assentos oferecidos, o DAC está fugindo desse objetivo ao recompensar
da mesma forma aquelas empresas que se esforçam para aumentar o fluxo do transporte aéreo e aquelas
que não o fazem.
Outro problema levantado relaciona-se às linhas pioneiras (que não tenham sido
operadas por empresa de transporte aéreo regular há pelo menos três anos), cujo prazo de suplementação
é de três anos. O objetivo maior de tal auxílio financeiro, segundo os auditores, seria estimular o
aparecimento de novas linhas aéreas, ajudando a custeá-las no início de sua operação, esperando que se
auto-sustentem com o aumento do número de passageiros que passam a utilizá-las. Certamente, não
visaria a sustentar linhas deficitárias e sem potencial de crescimento. Nada obstante, não há previsão de
cancelamento da suplementação em linhas que não revelem um potencial de tráfego antes dos dois anos
iniciais de concessão do auxílio ou mesmo dispositivo que obrigue a empresa a manter a linha durante um
determinado tempo após o final do prazo de concessão. Tais deficiências permitem que empresas operem
linhas desnecessárias (por falta de demanda) e somente pelo período de concessão do auxílio financeiro,
não auxiliando ao incremento do transporte aéreo no país
No intuito de comprovar as suas ilações, a equipe de auditoria solicitou ao DAC
relatório contendo as etapas de vôos regionais que receberam ou recebem suplementação tarifária, desde
1992, por empresa, indicando a data inicial e final de recebimento da suplementação, a data de início da
operação dessas e a data de interrupção, se fosse o caso. No entanto, tal solicitação não pôde ser atendida
em razão da documentação necessária ter sido perdida no incêndio ocorrido, em 13.2.1998, no aeroporto
Santos Dumont.
Por fim, os auditores propuseram que a área de complementação tarifária fosse objeto
de auditoria específica, pois envolve montante significativo, mais de 45 milhões de reais em 1997 e
apresenta fortes indícios de desvirtuamento de seus objetivos básicos, pela possível má-utilização de
partes dos recursos. Ressaltaram, por outro lado, que tal fiscalização não resultaria em aumento de
arrecadação ou economia para os cofres públicos, sendo de interesse de todos os usuários do transporte
aéreo no país, pois são que suportam a política de suplementação tarifária, com o pagamento do adicional
de 3% sobre o valor de cada passagem aérea.
ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em
atenção ao requerimento do Deputado Federal Arlindo Chinaglia, solicitou que o Tribunal realizasse
inspeção extraordinária sobre as Planilhas de Custos Consolidadas elaboradas pelas empresas
concessionárias dos serviços de transporte aéreo, nos últimos cinco anos, para efeito de arbitramento e
homologação do valor das tarifas aéreas pelo Departamento de Aviação Civil — DAC, do Ministério da
Aeronáutica. O requerimento do parlamentar solicitava que a inspeção extraordinária fosse direcionada
para as dezessete contas das Planilhas de Custos Consolidadas que compõem o anuário do Transporte
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Aéreo: 1) encargos com pessoal; 2) câmbio; 3) combustível; 4) amortizações; 5) despesas comerciais; 6)
despesas fiscais; 7) serviços públicos; 8) tarifas aeroportuárias; 9) tarifas de comunicação e auxílio; 10)
despesas bancárias; 11) 1PC; 12) consumo de materiais diversos; 13) depreciação e seguro de
equipamentos de vôo; 14) depreciação, seguros e aluguel em geral; 15) organização terrestre; 16)
despesas diretas PAX e carga; e 17) serviços auxiliares diversos.
A equipe de auditoria, durante os trabalhos e já conhecendo os mecanismos utilizados,
optou por iniciar as análises abordando as empresas de âmbito nacional (cujas linhas tem ponto de origem
e destino em território brasileiro, ligando diretamente dois ou mais grandes centros populacionais e
econômicos) e depois as empresas regionais (cujas linhas tem ponto de origem e destino em território
brasileiro, tendo como característica a afluência ou a complementaridade às linhas aéreas nacionais ou,
ainda, a ligação de duas ou mais localidades não servidas pelas linhas aéreas nacionais).
Após discorrer sobre os dezessete itens que compõem a planilha de custos da indústria
de transporte aéreo, discriminando as contas em que se subdividem, a equipe de auditoria informou que
referida planilha é utilizada para estudar a variação dos custos da aviação aérea, detalhando o impacto dos
itens nos custos da aviação aérea. Esclareceu, ademais, que tais dados são utilizados exclusivamente
como parâmetro para determinação de reajustes de tarifas aéreas em decorrência de aumentos nos custos
das empresas por variações exógenas.
Quanto à indicação dos pesos individuais de cada conta na formação da tarifa do
transporte aéreo, esclareceu que não há como determiná-los com exatidão, vez que as variações das
contas da planilha não ocorrem em datas simultâneas nem obedecem aos mesmos índices percentuais, o
que torna essa composição dinâmica, sendo modificada por vários fatores e em tempos distintos.
Elaborou, contudo, a partir das Planilhas de Custos da Indústria Doméstica nos de 1993 a 1997, tabela
delineando o percentual médio de cada uma das dezessete contas na composição de custos da linhas
nacionais nos últimos anos (fl. 46).
No que se refere à discriminação, em termos absolutos e relativos, de todos os itens que
compõem as contas da planilha de custos, tal solicitação não pôde ser atendida pelo DAC, ante a
impossibilidade da obtenção dos dados separadamente para as linhas nacionais e regionais. Em face desta
dificuldade, a equipe anexou ao relatório (Vol. III — fls. 120/265) as planilhas Agrupamento das Despesas
por Espécie, das empresas Transbrasil, Varig e Vasp.
Relativamente à solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados referente ao exame dos dados e números contidos nas planilhas de custos com a
finalidade de se aferir a procedência e a veracidade das informações disponibilizadas, a compatibilidade
com os preços médios de mercado, o atendimento ao princípio da economicidade e às garantias dos
direitos e demais dispositivos do Código de Defesa do Consumidor — CDC, entendeu a equipe que o
exame de tais informações refugiriam às atribuições desta Corte de Contas, pois envolveria a realização
de auditorias nas empresas concessionárias do transporte aéreo. No entanto para contornar tal dificuldade,
foi questionado ao DAC como era verificada a procedência das planilhas de custos e dos demonstrativos
de resultado operacional apresentados pelas empresas. Em resposta, informou aquele órgão:
"Os demonstrativos de resultado operacional (Relatórios Operacionais) são fonte de
informações de custos e receitas operacionais para todos os estudos relacionados à performance
econômica das empresas aéreas, realizados no âmbito desta Divisão. O manuseio regular dessas
informações, pelos técnicos da PL-3 (Divisão de Assuntos Econômicos do DAC), permite que as
distorções sejam detectadas. Nesses casos, a empresa é questionada ou, quando considerado necessário,
uma equipe da PL-3 vai à empresa, em missão oficial, para avaliar a procedência da informação.
Quanto às planilhas de custos, o procedimento é similar. No manuseio regular das
informações encaminhadas pelas empresas, quando são detectadas distorções na incidência de
determinado item, recorre-se ao Mapa de Apropriação de Custos e Despesas para analisar o item com
um nível de menor agregação e a empresa é questionada. Quando necessário, é procedida visita técnica
oficial à área contábil da empresa para avaliar as razões da distorção detectada"(fl. 48).
Com essas informações que se encontram mais detalhadas no corpo do Relatório,
entendeu a equipe estarem respondidos os questionamento enviados pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Nada obstante, no decorrer dos trabalhos, avançaram os
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auditores em alguns pontos não explicitamente constantes no requerimento da Comissão, porém
identificados como fundamentais para o conhecimento do mecanismo de cálculo das tarifas das passagens
aéreas.
28. Constatou a equipe de auditoria que o ponto fundamental para o entendimento do
cálculo das tarifas aéreas passaria por uma análise da determinação dos índices tarifários de referência,
definidos a partir da chamada "curva belga", assim denominada por ter sido utilizada pela primeira vez
pelos belgas para definir os preços no transporte ferroviário. É representada por um gráfico que possui, no
eixo das ordenadas, o valor de custo por km, o chamado yield e no eixo das abscissas, a distância em km.
Possui o seguinte forma:
Custo/km

km

29. A curva que vigora desde 1991 foi determinada pelo DAC utilizando-se os seguintes
parâmetros:

formato da curva com base na curva inversa da velocidade média do Boeing 737-300,
aeronave mais representativa nas operações regulares domésticas e que incorpora tecnologia de última
geração;
aproveitamento (percentual de assentos ocupados, em média, para um determinado
equipamento, empresa ou setor): 62%;
lucratividade: 12% (índice utilizado nos setores de intensa utilização de capital);
etapa média por passageiro: 1.100 km; e
custo médio unitário da indústria efetivamente observado em fevereiro de 1991.
Por intermédio da Portaria n° 988/DGAC, de 18.12.1997 (fls. 107/13 — Vol. III), foram
estipulados os valores yield atualmente vigentes. Assim, para se obter o valor de referência de uma
passagem relativa a um determinada viagem nacional, basta consultar a tabela, verificar o yield relativo à
distância entre os pontos de origem e destino e multiplicá-lo por essa mesma distância. Referida tabela é
utilizada exclusivamente para linhas nacionais, correspondendo, atualmente, a tarifa básica ao valor de
referência; a tarifa de classe executiva ao valor de referência acrescido em 10%; e a tarifa da primeira
classe ao valor de referência acrescido em 20%. Com relação às linhas regionais, a tarifa corresponde ao
valor de referência de uma linha nacional, para uma mesma distância, acrescida em 30%. Cabe ressaltar
que esses índices são utilizados para o cálculo dos preços máximos que podem ser cobrados nas
passagens aéreas nacionais, e que dentro da atual política de flexibilização tarifária, as empresas podem
praticar preços de até 65% abaixo do teto sem sequer submeterem à anuência do DAC.
Quanto às tarifas internacionais, informaram os auditores que apresentam sistemática
de determinação totalmente diversa das nacionais. Nas reuniões da IATA — Associação Internacional de
Transporte Aéreos, as empresas discutem os valores das tarifas internacionais e aquelas acordadas no
âmbito daquela entidade internacional são submetidas pelas empresas ao DAC, que pode aprová-las ou
não. Se aprovadas passam a ser consideradas "tarifas de governo", se não, continua valendo o último
valor aprovado. A "tarifa de governo" deve ser praticada por empresas nacionais e estrangeiras que
operam aquela determinada linha. O DAC também estipula os percentuais máximos de desconto que
podem ser oferecidos pela empresas regulares, nacionais e estrangeiras, para linhas de cada uma das
regiões do planeta. Tarifas fora dessa "banda tarifária" têm que ter anuência prévia do DAC.

1

Yield(para etapa média) = custo por quilômetro oferecido

aproveitamento X (1-lucratividade)
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Na determinação dos valores de referência nacionais, o primeiro aspecto que chamou a
atenção da equipe na determinação da curva de índices tarifários foi a utilização da curva inversa da
velocidade média do B-737/300. Não parece evidente a relação entre uma função como a da velocidade
média de uma aeronave, que leva em consideração parâmetros de natureza técnica, e a função relativa aos
custos dessa aeronave. Questionado, o DAC informou que baseou-se em dois pontos: o de que o
"comportamento dos custos operacionais de determinada aeronave está intimamente relacionada com
sua performance operacional" e que "ela representaria um formato desejável para a curva de índices
tarifários: assintótica aos eixos e convexa em relação à origem". Os estudos realizados, à época da
redefinição da curva, segundo aquele órgão, foram perdidos em incêndio, não sendo possível recuperar as
informações nele contidas.
As explicações produzidas não convenceram a equipe, pois, nada obstante ser razoável
que a curva seja assintótica em relação aos eixos e convexa em relação à origem — haja vista que em
viagens maiores determinados custos fixos são diluídos, e, por conseqüência, o custo por quilômetro é
menor -, por outro lado, existem infinitas curvas com esse formato, não tendo sido apresentados
elementos que demonstrassem que a curva selecionada seria a ideal.
34. Outro fator questionado pela equipe referiu-se ao fato de ter sido tomado como base
exclusivamente o Boeing 737/300. Em 1991, efetivamente tal aeronave era a mais importante no
segmento doméstico, no entanto, outras aeronaves também possuíam boa representatividade. Ao realizar
um levantamento mais atual, relativo ao exercício de 1996, verificou-se que o quadro é ainda mais
diversificado em termos de aeronaves representativas do tráfego aéreo nacional. Na VARIG, o Boeing
737/300 continuava sendo o mais representativo. Na VASP, entretanto, a participação do B 737/200 nas
receitas era muito superior a do B 737/300. Na Transbrasil, a participação do B-767/200 e do B-737-400
era quase equivalente à do 737/300. Portanto, o critério adotado para o estabelecimento da curva com o
passar dos anos afasta-se ainda mais da realidade do mercado do transporte aéreo.
Solicitaram os auditores ao DAC esclarecimentos sobre os valores das tarifas regionais
que são estipuladas a partir de um acréscimo linear de 30% nos valores das tarifas nacionais. A
justificativa foi de que as linhas regionais típicas são operadas com aeronaves com capacidade menor que
a das linhas nacionais e que essas empresas possuem uma frota mais diversificada, gerando custos
maiores. O fator de 30% teria sido estimado calculando-se o diferencial médio entre o custo/assento-km
da frota regional e o do B-737/300 e, considerando-se ainda que a maioria das linhas regionais recebem a
suplementação tarifária.
Em razão do estudo que estabeleceu o percentual de 30% ter sido perdido no incêndio
ocorrido no Aeroporto Santos Dumont, a equipe não pôde verificar a sua consistência.
Ante as dúvidas surgidas, os auditores procederam à minucioso estudo, utilizando as
informações contidas nos Demonstrativos do Resultado Operacional (DRO) das empresas, no período de
1995 a 1998, para aferir se os valores das tarifas de referência, para a etapa média por passageiro (1.100
km), adotada pelo DAC, são de fato coerentes com os custos das empresas, considerando, ainda a
lucratividade de 12% ao ano. Os estudos podem ser melhor apreciados no relatório anexo.
Os resultados encontrados para as empresas nacionais avaliadas (VASP, VARIG,
Transbrasil), segundo a equipe de auditoria, demonstraram que os valores constantes das tabelas de
índices tarifários, que servem de base de cálculo das chamadas tarifas cheias, estão, no período estudado,
acima dos patamares necessários para conduzir à lucratividade estimada de 12%, levando-se em
consideração o aproveitamento real observado.
Tal constatação levou a equipe de auditoria a concluir que os valores constantes das
tabelas de índices tarifários são pouco consistentes e que, portanto, deveria ser determinado ao DAC a
completa revisão na sistemática de cálculo destes índices.
Com relação às empresas regionais analisadas (TAM, Brasil Central, e Nordeste), os
resultados encontrados foram bastante discrepantes, variando de empresa para empresa e até mesmo
dentro da mesma companhia, em função da aeronave considerada. Tal constatação, segundo a equipe,
veio reforçar a afirmação de que o mercado regional é muito diversificado e utiliza equipamentos de
vários tipos, que, por sua vez, apresentam estruturas de custo bastante diferenciadas umas das outras.
41. Ao final dos trabalhos, a equipe assim se posicionou (fis. 68/9):
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"11.1 Quanto ao Levantamento de Auditoria — la Parte, conforme relatado no item 6.2 e
respectivos subitens, a equipe entende que a realização de auditoria para verificar a segurança na
aviação civil seria de difícil execução, além de poder chegar a resultados pouco conclusivos. Haveria a
necessidade de um profissional especializado na área de engenharia aeronáutica, em virtude dos
inúmeros aspectos técnicos que são verificados nas inspeções e fiscalizações realizadas e também pela
necessidade de verificar a aderência dos check-hsts utilizados nessas inspeções e fiscalizações em
relação aos Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica — RBHA e às normas internacionais
pertinentes. Além disso, seria difícil garantir que o rigor utilizado nas inspeções e fiscalizações
acompanhadas pela equipe de auditoria fosse o mesmo das demais inspeções realizadas pelo DAC.
Também, uma auditoria nessa área seria longa e custosa, tendo em vista os diversos componentes
envolvidos na segurança na aviação civil, como aeronaves, pessoal, oficinas de manutenção. Além disso,
os dados relativos a acidentes aeronáuticos no Brasil demonstram que a segurança da aviação civil
brasileira está próxima dos padrões dos países mais desenvolvidos e que o número de acidentes no país
vem caindo nos últimos anos, não havendo indícios de que a atuação do DAC nessa área venha sendo
deficiente.
11.2 Alternativamente, se o Tribunal entender relevantes as matérias, a equipe considera,
de acordo com os elementos apresentados nos itens 6.4, 6.5 e subitens correspondentes, que a sistemática
da suplementa ção tarifária e o processo de cobrança de multas poderiam merecer uma auditoria
específica. Quanto à suplementação, veificar-se-ia se esse instrumento está de fato atingindo seu objetivo
principal, que é o de promover o incremento do transporte aéreo regional. Há indícios de que a própria
metodologia do cálculo da suplementação não está em consonância com esse objetivo, por não premiar
as empresas que, no âmbito das linha suplementáveis, busquem transportar mais passageiros. O
montante suplementado em 1997 superou o patamar de R$ 45 milhões, suportado pelos usuários das
linhas aéreas domésticas, nacionais e especiais, por meio de um adicional de 3% nos preços das
passagens aéreas das linhas nacionais e especiais. No que se refere às multas, buscar-se-ia propor
procedimentos mais efetivos para sua cobrança, uma vez que o número de multas não pagas é elevado e
o próprio responsável pelo setor encarregado do processamento dessas cobranças admite a ausência de
um processo mais eficaz para aumentar a arrecadação das multas aplicadas.
11.3 A equipe absteve-se de propor um plano de auditoria, conforme preconizado na
Manual de Auditoria de Desempenho, uma vez que entendemos não exeqüível a realização de auditoria
na área inicialmente escolhida, a de segurança na aviação civil, deixando a realização desse plano, para
as áreas de suplementação tarifária e multas, para um momento posterior, se o Tribunal julgar relevante
a realização de uma auditoria nesse momento ficaria bastante prejudicada, uma vez que, conforme
mencionado no item 6.5.7 deste Relatório, diversas informações que dizem respeito à questão de
suplementação tarifária foram perdidas no incêndio ocorrido no DAC no início do ano e estão sendo
recuperadas junto às empresas aéreas.
11.4 Em relação à solicitação do Deputado Ar/indo Chinagha, que constitui a 2° Parte
desse relatório, entendemos que os questionamentos feitos encontram-se respondidos nos itens 7 a 10 do
relatório. A conclusão principal é de que os valores dos índices tarifários de referência, para as
empresas nacionais, que servem de parâmetro para o cálculo das chamadas tarifas cheias, estão acima
dos valores que possibilitem atingir lucratividade de 12% ao ano. Quanto às empresas regionais,
observou-se que estas, quando operam com aviões de grande porte, apresentam resultados semelhantes
aos das empresas nacionais. Diante disso, e levando-se ainda em consideração a ausência de elementos
que demonstrem que a curva adotada para a determinação dos índices tarifários fosse ao menos uma boa
aproximação para a definição dos índices, conforme relatado no item 10.4 e subitens, entendemos
pertinente que se determine ao DAC uma completa revisão na sistemática de cálculo dos índices
tarifários de referência. Cabe ressaltar, mais uma vez, que esses índices são utilizados para o cálculo dos
preços máximos que podem ser cobrados nas passagens aéreas nacionais, e que dentro da atual política
de flexibiliza ção tarifária, as empresas podem praticar preços de até 65% abaixo do teto sem sequer
submeterem à anuência do DAC.
12. Propostas de Encaminhamento
Ante o exposto, submetemos o presente relatório à consideração superior, propondo que:
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I - Quanto ao Levantamento de Auditoria, seja realizada auditoria no DAC com os
seguintes objetivos:
avaliar se a sistemática empregada para a concessão da suplementação tarifária, bem
como a sua forma de cálculo, estão em consonância como o objetivo dessa política;
analisar o processo de cobrança das multas aplicadas com o objetivo de aperfeiçoá-lo,
possibilitando um aumento na arrecadação desses valores.
- Quanto à solicitação do Deputado Arlindo Chinaglia:
seja dado conhecimento ao Deputado da Decisão que vier a ser adotada nesse
processo, bem como do inteiro teor do relatório e voto que a fundamentarem, no que se refere à matéria
tratada na 2' parte do trabalho;
seja determinado ao DAC que realize uma completa revisão na sistemática de cálculo
dos índices tarifários de referência, ante a constatação de que, no caso das linhas nacionais, esses
índices estão bem acima daqueles que seriam esperados, considerando a lucratividade desejada para o
setor e, no caso do setor regional, índices iguais são aplicados para calcular tarifas em linhas que
utilizam aeronaves com estruturas de custos muito diferentes.
III - seja o presente relatório oportunamente juntado às contas do DAC, exercício de
1998."
42. A Secretária de Controle Externo Substituta, em despacho de fl. 69, manifestou sua
concordância com as propostas apresentadas.
É o Relatório.

VOTO
De início, devo esclarecer que não tenho reparos a fazer ao conteúdo do trabalho levado a
efeito pela equipe de auditoria. No entanto, entendo necessários esclarecimentos adicionais acerca de
algumas propostas de encaminhamento.
Relativamente à proposta de realização de auditoria específica no DAC, com escopo de
avaliar a sistemática de pagamento da suplementação tarifária e o processo de cobrança de multa, entendo
serem tais aspectos relevantes o suficiente para ensejar a atuação deste Tribunal. Com relação ao primeiro
ponto, há indícios de descumprimento de norma expedida pelo próprio órgão, e, com relação ao segundo
ponto, de ineficiência da atuação do DAC, no sentido de fiscalizar o transporte aéreo nacional, haja vista
a ausência de procedimento eficaz para aumentar a arrecadação das multas aplicadas.
No que diz respeito à solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados, destaco que a equipe de auditoria buscou de todas as maneiras possíveis e dentro
das limitações encontradas responder aos questionamentos efetuados, parecendo-me o resultado final
satisfatório.
Finalmente, com relação à proposta de determinação ao DAC no sentido de realize um
completa revisão da sistemática de cálculo dos índices tarifários de referência, entendo que, em razão da
fragilidade na sistemática atualmente adotada e por estar o referido órgão sob a jurisdição desta Corte de
Contas, tal medida pode ser efetivada.
Não resta dúvida de que o transporte aéreo é serviço público, pois assim o classifica a
Constituição Federal (art. 21, inciso XII, alínea "a"), podendo ser explorado diretamente pela União ou
mediante autorização, concessão ou permissão. Dispõe, ainda, o art. 175 da Carta Política, que a prestação
de serviços públicos incumbe ao Poder Público, diretamente ou sob regime de concessão e permissão,
sempre através de licitação, na forma da lei que deve dispor sobre:
I — o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter
especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou permissão;
II — os direitos dos usuários;
III — política tarifária.
IV — a obrigação de manter serviço adequado.
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6. Quanto à forma de exploração do serviço de navegação aérea, dispõe especificamente o
art. 180 da Lei n° 7.565, de 11 de dezembro de 1986:
"Art. 180. A exploração de serviços aéreos públicos dependerá sempre da prévia
concessão quando se tratar de transporte aéreo regular, ou de autorização no caso de transporte aéreo nãoregular ou de serviços especializados."
7. No que concerne à sua remuneração, ensina Hely Lopes Meirelles que "o serviço
concedido deve ser remunerado por tarifa (preço público), e não por taxa (tributo). E a tarifa deve permitir
a justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão do serviço, assegurando o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato. Daí por que impõe-se a revisão periódica das tarifas, de modo a
adequá-las aos custos operacional e ao preço dos equipamentos necessários à manutenção e expansão do
serviço, a fim de propiciar a justa remuneração do concessionário, na forma contratada.
"A revisão das tarifas é ato privativo do poder concedente, em negociação com o
concessionário, que deverá demonstrar a renda da empresa, as despesas dos serviço e a remuneração do
capital investido ou a ser investido nas ampliações necessárias" (in Direito Administrativo Brasileiro, 18'
ed., p.346).
8. Percebe-se, portanto, que a tarifa aérea corresponde à remuneração paga pelos usuários
do serviço público de navegação aérea diretamente às empresas concessionárias, cujos valores de
referência são fixados pelo poder concedente, no presente caso, pelo DAC.
Pode-se vislumbrar, portanto, na presente situação, duas relações jurídicas distintas, com
influência direta de uma sobre a outra. De um lado, o contrato de concessão firmado entre a União e as
empresas concessionárias de caráter público; e de outro, o contrato de adesão de transporte aéreo
celebrado entre a empresa aérea e o usuário, sendo este último de natureza eminentemente privada,
regulado atualmente pela Lei n° 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) e pela Lei n° 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).
Nada obstante não haver recursos públicos da União diretamente envolvidos na
operação de transporte aéreo — quem remunera o serviço são os seus usuários —, penso que, em razão de o
DAC ser órgão sob jurisdição desse Tribunal e responsável pela fixação dos valores de referência, é
possível a realização de determinação no sentido de que se proceda à revisão da sistemática de cálculo
dos referidos valores.
Aconselhável que o teor do presente trabalho seja encaminhado ao Ministério da
Aeronáutica e, também, à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, órgão que tem por
incumbência zelar pelos direito e interesses dos consumidores, inegavelmente afetados por tal situação.
Por fim, externo congratulações pelo trabalho de excelência apresentado pela 3'
SECEX e ressalto a competência demonstrada pelos Analistas Rafael Lopes Torres e José Manoel
Caixeta.
Em face de todo o exposto, acolhendo a proposta da Unidade Técnica, VOTO no sentido
de que o Tribunal adote a Decisão que aqui submeto à deliberação do Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 2 de dezembro

1998.
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Processo n° TC — 927.936/1998-4 (c/ 4 volumes)
TC - 004.557/98-0 (juntado)
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
Interessados: Tribunal de Contas da União e Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados
Unidade: Departamento de Aviação Civil - DAC
Vinculação: Ministério da Aeronáutica
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 3' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar a inclusão, no plano específico para o primeiro semestre de 1999, de auditoria no
Departamento de Aviação Civil, tendo como escopo a análise da suplementação tarifária e o processo de
cobrança multas aplicadas pelo órgão, no exercício de sua atividade fiscalizatória;
8.2. determinar ao DAC que realize uma completa revisão na sistemática de cálculo dos índices
tarifários de referência, ante a constatação de que, no caso das linhas nacionais, esses índices estão bem
acima daqueles que seriam esperados, considerando a lucratividade desejada para o setor e, no caso do
setor regional, índices iguais são aplicados para calcular tarifas em linhas que utilizam aeronaves com
estruturas de custos muito diferentes, apresentando ao Tribunal, no prazo de 180 dias, os resultados
obtidos;
8.3. encaminhar cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentam, bem assim do
Relatório de Auditoria anexo, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, ao Senhor Ministro da Aeronáutica e Secretário de Direito Econômico do Ministério da
Justiça;
8.4. determinar à 3' SECEX que, durante a execução da auditoria prevista no item 8.1., avalie o
cumprimento da medida contida no item 8.2.; e
8.5. juntar o presente processo as contas do DAC, referentes ao exercício de 1998.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

•

MARCOS VINI OS VILAÇA
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe V - Plenário
TC- 400.063/97-2 (MS);
-TC-325.251/97-5 (GO);
TC- 275.144-97-6 (CE);
TC 450.070/97-2 (PA).
Natureza: Auditoria Operacional
-Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR
(Administrações Regionais nos Estados de Mato Grosso co Sul,
Goiás, Ceará e Pará
-Interessado: Tribunal de Contas da União.
-Ementa: Auditoria Operacional. Sistema "S". Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR em cumprimento à Decisão n°
334/96 - Plenário. Identificação de objetivos, políticas e
procedimentos organizacionais ainda não definidos. Identificação de
critérios para a avaliação do gral de consecução dos objetivos da
organização. Avaliação independente e objetiva de operações
específicas. Avaliação do cump:imento dos objetivos pplivicos e
procedimentos organizacionais. Avaliação da eficácia dos sistemas
de controle gerencial. Avaliação da confiabilidade e utilização das
informações gerenciais. Identificação de áreas problemática e das
suas causas. Diminuição de áreas; que concorram para um p)Ssível
aumento de lucros ou rendas e/ou diminuição ou limitação de 'custos.
Avaliação nos cumprimentos dos objetivos da entidade. Exame das
áreas de recursos humanos, materiais, financeiros e de formação e
capacitação profisional do trabahalor rural. Achados de auditoria
associados ao exame de regular,dade/legalidade transfer dc s para
ajuizamento no campo das contas ordinárias. Verificação d e diversas
impropriedades. Recomendações. Encaminhamento de cópias às
respectivas Regionais e autoridade s diretamente interessada.;. Juntada
às contas, para análise em conjunto e em confronto.

•

RELATÓRIO
I - Introdução
Tratam os autos de Relatórios de Auditorias Operacionais realizadas no Serviço Nacienal de
Aprendizagem Rural - SENAR, nas Administrações Regionais dos Estados de Mato Grosso do Sul, Goiás,
Ceará e Pará
Vale destacar, de início, que as presentes auditorias foram determinadas pela Decisão n 2 334/962.
Plenário Naquela assentada, o Tribunal, ao acolher requerimento de iniciativa do Excelentíssimo Sr Nlinistro
Humberto Guimarães Souto, baseado em graves denúncias veiculadas pela imprensa, acerca de irregula idades
que estariam ocorrendo nos Serviços Sociais Autônomos, decidiu "determ nar a realização de ampla a ditoria
operacional no SESI, SENAI, SENAC, SESC e SENAR, de modo a analisar a efetividade dos resultados
apresentados pelos Serviços Sociais Autônomos e apurar os possíveis desvios que vêm sendo constantemente
denunciados por Parlamentares e imprensa em geral".
Apesar de realizadas a partir de um mesmo Relatório de Planejamento de Auditoria Operacional,
3.
as auditorias foram feitas de maneira independente nas Administrações Regic nais indicadas no planejamento,
\\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\40006397.doe,

12
Tribunal de Contas da União

santo
FtOUtil.,.
do
(

elenk
SecT ela"

Tc .400 .063/97-2

gerando resultados e relatórios também independentes Todavia, buscando o objetivo maior pretendido por
este Tribunal, que é o de analisar a efetividade do órgão, e não de cada uma de suas unidades, relato os
trabalhos nessa mesma oportunidade e de forma consolidada
Assinalo que foram examinadas as áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiais, Recursos
4
Financeiros e de Formação e Capacitação Profissional do Trabalhador Rural
II - Levantamento de Auditoria
Por intermédio da Portaria Conjunta 1 2 SECEX/SECEX-RJ/SAUDI n 2 003, de 27 de junho de
5.
1996, foi designada equipe para a realização do Planejamento da Auditoria Operacional referente a todos os
órgãos do sistema "S", cujo relatório integra o TC 017.651/96-4. No referido documento é traçado um perfil
de cada um dos Serviços Autônomos integrantes da Auditoria Operacional e concebido o progra.ma de
auditoria, com a definição da equipe e duração dos trabalhos, do roteiro de verificação, das técnicas a serem
utilizadas nos trabalhos de campo e seleção das unidades a serem auditadas
Do citado relatório, extraio as informações pertinentes ao SENAR, transcritas nos itens 111 a VII
6
a seguir, com algumas adaptações.
III - Identificação da Unidade
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, criado, em cumprimento ao artigo 62 do
7.
ADCT da Constituição Federal, pela Lei n°8.315, de 23.12.1991 e regulamentado pelo Decreto n° 66, de
10.06.1992, é entidade de direito privado, organizada e administrada pela Confederação Nacional da
Agricultura - CNA e tem como objetivo organizar, administrar e executai . , em todo o território brasileiro, a
formação profissional e a promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela própria
entidade ou sob forma de cooperação.
IV - Estrutura Organizacional
O SENAR compõe-se de um órgão normativo, o Conselho Deliberativo, e órgãos de administração
8.
- Administração Central e 27 Administrações Regionais -, diretamente subordinadas ao referido Conselho, de
acordo com Capitulo III do seu Regimento Interno.
O Conselho Deliberativo, composto de 16 membros e com jurisdição em todo o pais, possui uma
composição tripartite — Governo, produtores e trabalhadores rurais —, da seguinte forma: o Presidente da
CNA, que é o seu presidente nato; um representante de cada um dos Ministérios do Trabalho, da Educação
e do Desporto, e da Agricultura e do Abastecimento; um representante da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB); um representante das agroindústrias, indicado pela Confederação Nacional da Indústria;
cinco representantes da CNA; e cinco representantes da Confederação 'Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura — CONTAG.
Ao Conselho Deliberativo compete a definição da forma de atuação do SENAR para o
cumprimento de seus objetivos, notadamente no que se refere ao planejamento, estabelecimento de diretrizes,
organização, coordenação, controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela Entidade.
A composição tripartite do Conselho Deliberativo do SENAR representa um avanço na
organização em relação aos demais serviços sociais autônomos, tendo em vista a participação do Governo,
de produtores e de trabalhadores rurais, o que propicia, ao menos teoricamente, a conciliação dos interesses
de cada grupo.
12.

A Secretaria Executiva da Administração Central é o órgão de execução da administração do
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SENAR Ao Secretário Executivo, que é o seu gestor, nomeado pelo Presidente do Conselho Deliberativo,
compete, principalmente, normatizar a utilização dos recursos técnicos para formação profissional e controlar
a arrecadação do sistema e o repasse de recursos financeiros às Administrações Regionais. Para tanto, a
Secretaria Executiva conta com um quadro de 41 funcionários.
Integra ainda a Administração Central o Conselho Fiscal, composto por cinco membros, indicados
13
pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, pela Confederação Nacional
da Agricultura, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e pela Organização das
Cooperativas Brasileiras. Ao Conselho Fiscal compete acompanhar e fiscalizar a execução financeira e
orçamentária da unidade.
As Administrações Regionais são órgãos de execução descentralizada das ações de formação
14 .
profissional rural e promoção social dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores das agroindústrias que atuem
exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal. A instância máxima no âmbito de cada
Estado é o Conselho Administrativo, composto por cinco membros, quais sejam, o Presidente da Federação
da Agricultura do Estado, que é o seu presidente nato, um representante da Administração Central, o
Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado e dois representantes de segmentos das
classes produtoras
Aos Conselhos Administrativos cabe a função de cumprir e fazer cumprir as diretrizes emanadas
15 .
do Conselho Deliberativo da Administração Central e, principalmente, fixar a política de atuação das
Administrações Regionais e estabelecer as normas operacionais que reger ão suas atividades
V - Recursos Financeiros
Constituem-se nas principais fontes de receita do SENAR, de acordo com o art. 3° da Lei n°
16.
8.315/91 e art 25,§ 1 0 , da Lei 8.870/94:
a) Contribuição compulsória de 0,1% da receita bruta proveniente da venda de mercadorias de
produção própria, arrecadada e fiscalizada pelo INSS (dos valores arrecadados, l% é retido
pelo INSS para despesas com administração), ou de 2,5% sobre o montante da remuneração
paga a todos os empregados, dependendo das características da entidade; e
b) 21% do valor de referência regional, para cada módulo fiscal atribuído ao respectivo imóvel,
devida pelos que exerçam atividades rurais em imóveis sujeitos ao Imposto Territorial Rural
— 1TR, lançada e arrecadada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária —
INCRA, juntamente com aquele imposto. Esse valor altera-se de acordo com a área total
agricultável do conjunto de imóveis de um mesmo proprietário no País e com um coeficiente
de localização que aumenta o imposto em função da proximidade aos centros de consumo —
estes também variáveis segundo a população de cada um —, conforme o disposto no art. 50
da Lei n° 4.504, de 30.11.64 (Estatuto da Terra), alterado pela Lei n° 6.746, de 10.12.79, que
trata da arrecadação do ITR.
Cabe observar que a contribuição referente à alínea "a" acima é paga pelo produtor rural, mas
17.
recolhida pelo primeiro comprador dos produtos — agroindústria, cooperativa, atacadista, varejista, bolsa de
mercadorias etc. —, que retém o recurso quando da realização da compra. Durante o ano, ocorre uma grande
variação nessa arrecadação, tendo em vista a sazonalidade da produção em cada Estado.
18

Essa contribuição é a mais significativa do SENAR, cuja evolução se deu da seguinte forma:
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1992 (US$)

1993 (US$)

1994 (R$)

1995 (R$)

6.285.788,35

22.392.854,70

31.277.947,96

32.707.328,61

FONTE: Assessoria de Planejamento - ASPAN/SENAR

Observe-se, ainda, que a contribuição mencionada na alínea "h" do item 16 passou a ser arrecadada
pela Secretaria da Receita Federal — SRF, por força do art. 1° da Lei n° 8.022, de 12.04.90. No entanto, a
competência da SRF cessou em 31.12.96, de acordo com o art. 24, inciso II, da Lei n°8.847, de 2801.94,
passando, a partir do exercício de 1997, a ser recolhida diretamente pelo SENAR. Para tanto, a entidade estava
montando, à época dos trabalhos de planejamento de auditoria, uma estrutura de fiscalização, com a previsão
da emissão de 2 milhões de guias de recolhimento.
Essa receita só se tornou significativa no excercício de 1994, em razão da atualização do valor da
terra nua, para efeito de cálculo do ITR. Nos exercícios de 1994 e 1995, o valor arrecadado juntamente com
ITR somou R$ 4.359.112,94 (quatro milhões, trezentos e cinqüenta e nove mil, cento e doze reais e noventa
quatro centavos), sendo que até junho/96 haviam sido arrecadados, a esse título, R$ 1.434.976,52 (um
milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos).
A arrecadação do SENAR é concentrada na Administração Central, que faz a sua distribuição da
21.
seguinte forma, de acordo com o art. 28 do Regimento Interno:
a) 20% para despesas de caráter geral, sendo:
- 10% para despesas da Administração Central;
8% para aplicação direta nos Estados, conforme normas definidas pelo Conselho Deliberativo;
2% para a Administração Superior a cargo da CNA;
b) 80% para aplicação em projetos e programas de formação profissional rural e promoção social
realizados pelas Administrações Regionais, colaboradores. órgãos ou entidades contratadas,
distribuídos de forma proporcional à arrecadação de cada Estado, sendo:
- 80% nas atividades de formação profissional rural e promoção social; e
20% nas despesas de custeio e investimento.
O RADI (Recursos de Aplicação Direta — alínea "a" do item anterior, segundo subitem) foi
22.
instituído com o objetivo de atender, de forma complementar, as Administrações Regionais cuja média de
arrecadação mensal se situe abaixo de 1,5% da arrecadação líquida do SENAR. Essa parcela complementar
refere-se à diferença entre a receita mensal da AR e o valor calculado como suficiente para que ela mantenha
a estrutura mínima necessária à organização e promova, no mínimo, quatro ações de formação profissional
rural e/ou promoção social por mês.
VI - Áreas de Atuação
O SENAR atua direta ou indiretamente em 146 ocupações, subdivididas em mais de 1.000 sub23.
ocupações, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações — CBO, editada pelo MTb em conjunto
com a Organização Internacional do Trabalho — OIT. No campo da formação profissional rural, atua nas áreas
da agricultura, pecuária, silvicultura, aqtricultura, extrativismo, atividades de apoio agro-silvo-pastoris e
atividades relativas à prestação de serviços, e no campo da promoção social, em 20 atividades relacionadas
à saúde, esporte, lazer, organização comunitária, artesanato e educação.
24.

De acordo com orientação do Conselho Deliberativo (Resolução n° 007/95), dos recursos
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destinados à atividade-fim (item 21, alínea "b"), poderá ser aplicado até 30% para as ações de promoção
social e o restante para formação profissional rural
A formação profissional rural — FPR é um processo educativo, não formal, cujas ações classificam25
se da seguinte forma.
qualificação: visa ao domínio de todas as tarefas e operações referentes a uma mesma
ocupação no meio rural;
aperfeiçoamento. visa a melhoria do desempenho do trabalhador, quando ele já exerce uma
ocupação;
atualização: propicia ao trabalhador a aquisição de novos conhecimentos e/ou habilidades para
o exercício de uma ocupação, em decorrência de mudanças tecnológicas no seu processo
produtivo; e
especialização: permite o aprofundamento de conhecimentos e de habilidades no
desenvolvimento de uma ocupação.

•

Constituem o público-alvo das ações de formação profissional produtores e trabalhadores rurais,
homens e mulheres acima de 14 anos de idade, que exerçam atividades no meio rural, estimados em 14 milhões
de pessoas.
As ações de promoção social — PS objetivam desenvolver atividades de natureza educacional
(alfabetização), cultural, associativista, desportiva, trabalhista, ambiental e econômica — artesanato e
alimentação alternativa (aproveitamento de alimentos ricos em vitaminas e sais minerais, que são normalmente
jogados fora, p ex., cascas e sementes de frutas, folhas de legumes etc.) —, centrados nas famílias dos
trabalhadores rurais e dos pequenos produtores em regime de economia familiar
,

Conforme orientação do Conselho Deliberativo (Resolução n° 007/95), a programação das
atividades de promoção social deve observar os aspectos educativo, não-assistencialista, de
complementaridade com as ações de FPR — como propulsores da própria profissionalização dos
trabalhadores —, e de ganho econômico — permitindo a melhoria das condições de vida do trabalhador e sua
família.
As prioridades nacionais das ações de formação profissional rural e promoção social são
estabelecidas pela Administração Central, As Administrações Regionais estabelecem as prioridades estaduais,
respeitando as características regionais e locais, de acordo com a demanda do mercado de trabalho, centradas
nos princípios de FPR e no referencial técnico-pedagógico.
O planejamento das ações de formação profissional rural e de promoção social, no âmbito das
ARs, conta com a participação de lideranças rurais, representadas por associações de produtores, sindicatos
rurais e de trabalhadores rurais, cooperativas, grupos informais e entidades governamentais. As principais
estratégias do SENAR para o cumprimento de seus objetivos são:
parceria, como forma de se evitar o paralelismo das ações:
terceirização, com vistas ao aumento da eficácia institucional, e
descentralização, proporcionando mais autonomia às ARs, com adequação a cada modelo de
operacionalização, segundo as suas características e necessidades sem, contudo, perder de
vista o referencial normativo emanado pelo Conselho Deliberativo.

e

Para a consecução de seus objetivos, as Administrações Regionais do SENAR firmam convênios
31.
ou acordos de parceria com cerca de 2.000 sindicatos rurais e, nos municípios que não contam com
representação destes, com as prefeituras, garantindo a capilaridade do sstema para o atendimento de sua
5 . \\min-linr_482\zarquivo\voto1998\40006397.doc,
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clientela o mais próximo possível de sua residência Não há orientação superior para a celebração dos
convênios e acordos de parceria, sendo que cada Regional define a forma como será feito
O sindicato, ou prefeitura, ao identificar a demanda para a realização dos cursos, estruturam e,
32
eventualmente, indicam o instrutor que, de preferência, tenha conhecimento da metodologia adotada pelo
SENAR. O instrutor elabora o plano de curso e planilha de custos, que são submetidos às Administrações
Regionais.
Caso aprovado o plano, a AR repassa o recurso ao sindicato, ou prefeitura, que posteriormente
presta contas de sua aplicação, além de elaborar um relatório de avaliação dos resultados alcançados. Cabe
observar que não é necessário ser sindicalizado para participar dos treinamentos.
O SENAR acompanha a realização dos cursos e avalia os respectivos resultados por meio de
supervisores do seu próprio quadro. Cada Regional possui seus próprios parâmetros para a avaliação, estando
em fase de elaboração, pela Administração Central, critérios-padrão para essa atividade.
35

Nos dois anos de efetiva atuação, verificados até a realização do Relatório de Planejamento de

•
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Auditoria, o SENAR atingiu os seguintes números:
1995

1994
FPR

PS

TOTAL

FPR

PS

TOTAL

Eventos

6.834

2.223

9.057

16.503

5.688

22.191

Particip.

102.243

56.085

158.328

251.377

139.040

390.417

N" h/aula

151.506

80.640

232.146

403.306

190.248

593.554

FPR: Formação )rofissional Rural
PS: Promoção Social
FONTE: Planos de Ação/SENAR 1995 e 1996

À época da realização do planejamento de auditoria, o SENAR tencionava desenvolver, em 1996,
36.
suas ações em 2.251 municípios, com a seguinte previsão de atendimento
FPR

PS

TOTAL

Eventos

21.854

7.926

29.780

Participantes

381.489

240.144

621.633

N" de horas/aula

962.808

FONTE . Plano de Ação/SENAR 1996

VII - Unidades a Serem Auditadas e Programa de Auditoria
Os Serviços Sociais Autônomos, dentro de sua estrutura organizacional, possuem dezenas de
37
Administrações, Departamentos ou Delegacias Regionais nos Estados, cada um constituído de várias unidades
operacionais dispersas em cidades do Estado. Diante deste contexto, bem como da evidente inviabilidade de
se auditar todos os órgãos regionais componentes dos Sistemas SENA!, SE:SI, SESC, SENAC e SENAR,
foi constituída amostra representativa deste universo cujas unidades componentes ao serem auditadas
possibilitassem o fiel cumprimento da Decisão n 2 334/96 - Plenário
38

Na constituição desta amostra, foram observados os seguintes critérios.
distribuir as auditorias regionais eqüitativamente entre os Serviços Sociais Autônomos;
dispersar as unidades a serem auditadas de cada Serviço Social Autônomo pelas regiões do
país,
privilegiar a escolha de unidades dos Serviços Sociais Autônomos nas quais foram detectados,
durante os trabalhos de Levantamento Preliminar, indícios de desvios a que se refere a citada
Decisão.

Procurou-se observar ainda, na constituição da amostra, os dados operacionais das unidades e suas
demonstrações financeiras.
Considerando estes critérios, foram escolhidas as seguintes Administrações Regionais do SENAR
para serem auditadas: AR/Ceará, AR/Goiás, AR/Mato Grosso do Sul e AR/Pará.
No levantamento preliminar, foram detectadas alguns indícios de desvios nessas unidades, os quais
7 . \\min-1inr_482 \zarquivo\ voto1998 \ 40006397 .doe
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passamos a expor:
41 1

Administração Regional do Ceará — SENAR-AR/CE

A despeito de não constar dos Demonstrativos Contábeis a aquisição de imóveis ou despesas com
obras e instalações, o relatório de auditoria independente realizada no exercício de 1995 aponta a ocorrência
de investimentos para a "reconstrução da 170WI Sede" da Federação da Agricultura do Estado do Ceará FAEC, como pretexto para a não-realização de atividades de Promoção Social no período. A equipe de
auditoria deverá verificar a utilização de recursos do SENAR pela FAEC, se a sede em questão é a mesma para
os dois, a quem pertence o edificio e em que condições se dá a relação entre eles (aluguel, comodato, cessão,
etc.), atentando-se para o aspecto da economia.
Acrescente-se ainda que, recentemente, foram assinados convênios entre o Fundo de Amparo ao
Trabalhador — FAT e a maioria das Administrações Regionais do SENAR., para a consecução de programas
de educação básica do trabalhador, envolvendo um considerável volume de recursos. Embora não tenha sido
possível obter informações precisas acerca desses convênios, soube-se que o Ceará será contemplado com
a maior parcela dos recursos, cerca de um milhão de dólares. Deve ser observado, além de outros elementos,
com vistas a se concluir acerca da otimização da aplicação dos recursos:
os objetivos específicos do convênio;
o volume de recursos envolvidos;
- a estimativa do público a ser atingido;
os meios utilizados para o alcance dos objetivos (contratação de instrutores, parcerias com
instituições públicas e/ou privadas, elaboração de material didático, etc.).
41.2

Administração Regional de Goiás — SENAR-AR/GO

Em relação ao custo unitário das atividades desenvolvidas nessa Regional, o mesmo se apresenta
consideravelmente superior à media nacional, sem que se possa definir, a priori, qualquer fator que o respalde
41.3

•

Administração Regional de Mato Grosso do Sul — SENAR-AR/MS

Cabe informar que foi constatado, no relatório de auditoria, a ocorrência de pagamentos de
salários e gratificações a funcionários, sem que, todavia, tenha sido encontrado o registro dos mesmos na
Regional A justificativa do setor de pessoal é que se tratam de funcionários públicos cedidos ao SENAR/MS
Verificou-se também, nessa Unidade, que o custo unitário das atividades desenvolvidas se
apresenta nitidamente superior à média nacional, sem qualquer motivo aparente.
VIII - Resultado dos Trabalhos
Antes de passar aos resultados específicos de cada Administração Regional, julgo importante trazer
à colação as diretrizes governamentais a serem seguidas pelo SENAR, descritas com bastante propriedade no
TC 400 063/97-2, referente ao SENAR-AR/MS, fl. 5.
A Organização Internacional do Trabalho — OIT representa, a nível mundial, a entidade
encarregada de fixar as principais diretrizes na área de Formação Profissional. Nas Américas, o Centro
Internacional de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional — CINTERFOR conduz a
formulação de princípios balizadores da Formação Profissional.
No Brasil, o Ministério do Trabalho é o responsável pela política de Formação Profissional.
No SENAR-AR/MS a presença desses órgãos/entidades não se faz sentir diretamente. O Serviço
8 \\min-linr_482\zarquivo\voto1998\40006397.doc
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Nacional de Aprendizagem Rural — Administração Central, respeitando as recomendações da OIT, do
Cinterfor e do MTb, editou em 1995, a Série Metodológica, composta de 10 livretes, que ditam as principais
normas e diretrizes para nortear os trabalhos de FPR e PS, sendo que um desses livretes trata exclusivamente
de diretrizes
46.

As principais diretrizes são, resumidamente, as seguintes
as atividades de Promoção Social serão centradas na família do trabalhador,
as atividades de Formação Profissional Rural serão planejadas de modo a respeitar os interesses
dos empregadores e empregados, o perfil ocupacional demandado pelo mercado de trabalho,
os procedimentos didáticos e pedagógicos adequados à FPR;
SENAR deve assistir a entidades empregadoras na elaboração e execução de programas de
FPR, bem como prestar assessoria a entidades governamentais e privadas na área de Formação
Profissional Rural,
a FPR deve destinar-se a jovens, adultos, homens e mulheres que exerçam ou pretendam
exercer atividades profissionais no meio rural, com ou sem vínculo empregaticio, inclusive os
produtores rurais em regime de economia familiar,
as ações devem ser desenvolvidas de forma descentralizada, respeitando as peculiaridades
regionais e locais e, ainda, devem ser centradas no nível de qualidade exigido pelo mercado de
trabalho e pelas diversas unidades produtivas;
SENAR deve, ainda, manter sistema de informação e documentação relativo à formação
profissional rural, programas de desenvolvimento de pessoal destinados a dirigentes, técnicos
pessoal de apoio, intercâmbio técnico visando a busca de novas tecnologias e propiciar a
certificação ocupacional

•

Passemos agora aos resultados dos trabalhos desenvolvidos em cada Administração Regional
47
auditada Cumpre ressaltar que as informações aqui trazidas foram na sua maior parte transcritas dos relatórios
referentes a cada regional
- SENAR-AR/MS (TC 400.063/97-2)
48.

Visão Geral

Como já mencionado, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural — SENAR foi criado, por
48.1
determinação do artigo 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, pela
Lei n°8.315, de 23/12/91, sendo que o Decreto n°566, de 10/06/92, aprovou o seu Regulamento
No âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, em 06/04/93, foi constituído o Serviço de
48.2
Aprendizagem Rural do Estado do Mato Grosso do Sul — SENAR/MS, pela Federação da Agricultura do
Estado do Mato Grosso do Sul — FAMASUL. Na mesma oportunidade, foi aprovado o Estatuto Constitutivo
da entidade.
Em 02/04/94, o Serviço de Aprendizagem Rural foi transformado em Serviço Nacional de
48.3
Aprendizagem Rural — Administração Regional do Estado do Mato Grosso do Sul — SENAR-AR/NIS. Na
mesma data, foi aprovado o seu regimento interno.
48.4

De acordo com os atos constitutivos supramencionados, o SliNAR-AR/MS tem por objetivos:
I — organizar, administrar e executar, no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, o ensino de
Formação Profissional Rural — FPR e Promoção Social — PS dos exercentes da atividade rural e
dos trabalhadores das agroindústrias e suas famílias, que atuem exclusivamente na produção
primária de origem animal e vegetal;
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II — assistir as entidades empregadoras na elaboração e execução de programas de treinamento e
na realização da aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego,
III — com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de mercado, estabelecer e difundir
metodologias adequadas à Formação Profissional Rural — FPR e Promoção Social — PS do
exercente da atividade rural,
IV — exercer, em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural — Administração
Central — SENAR/AC, a coordenação, supervisão e fiscalização da execução dos programas e
projetos da FPR e PS no Estado do Mato Grosso do Sul;
V — prestar assessoria às entidades governamentais e privadas relacionadas com a formação de
profissionais rurais e atividades assemelhadas
Segundo o Regimento Interno, o SENAR-AR/MS possui a estrutura básica, representada pelo
48.5
seguinte organograma:
Presidência do
Conselho Administrativo
Conselho Consultivo

Conselho
Fiscal

Superintendência

Diretoria Técnica

Diretoria da Unidade
Operativa de Aquidauana

Coordenadoria de
Promoção Social

Coordenadoria de
Administração"

Coordenadoria de
Pedagogia

Coordenadoria de
Produção•

Coordenadoria de
Agricultura

Coordenadoria de
Ensino*

Diretoria Administrativa e
Financeira

_[ Coordenadoria de
Administração Geral

-

]Coordenadoria de
Orçamento e Finanças

Coordenadoria de
Pecuária
Fonte: Regimento Interno do SENAR - AR/MS
" O Regimento Interno faz menção apenas a serviço de produção e de apoio escolar e
administrativo aos cursos.

Desde a sua criação, a AR/MS vem atuando em atividades de PS e FPR, estando nesta última
48.6
incluída a administração e manutenção do antigo Centro de Educação Rural de Aquidauana — Cera, atualmente
denominado Unidade Operativa de Aquidauana — UOA. A UOA constitui-se de uma fazenda com 806 hectares
e 10 672,67 m 2 de área construída, onde são mantidos dois cursos profissionalizantes de segundo grau.
As atividades de Promoção Social são desenvolvidas por meio de cursos destinados a melhorar
48.7
a qualidade de vida da população rural, proporcionando informações concernentes a higiene, prevenção de
doenças, aproveitamento de alimentos, inclusive alternativos, produção de derivados de leite, de compotas
caseiras de frutas, de sabão e desinfetantes domésticos.
48 8

As ações de FPR são realizadas principalmente por interm .édic de cursos e treinamentos, visando
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a qualificação, o aperfeiçoamento e a especialização, nas áreas de agricultura, pecuária, silvicultura,
aqüicultura, agroindústria, extrativismo vegetal e animal e relativos à prestação de serviços, e ainda, por
intermédio da manutenção de dois cursos profissionalizantes de segundo grau na UOA — Cera.
As atividades de PS e FPR são efetivadas principalmente por intermédio de convênios com os
48.9
sindicatos rurais dos municípios. Atualmente, dos 77 municípios existentes no Estado do Mato Grosso do Sul,
52 estão presentes em convênios com o Senar, seja por meio do sindicato patronal ou dos trabalhadores rurais,
garantindo assim uma razoável capilaridade dessas ações.
Nos 2 cursos profissionalizantes mantidos na UOA, são oferecidas anualmente 35 vagas para a
48.10
habilitação de Técnico em Meio Ambiente, com duração de 3 anos, e 70 vagas para a de Técnico Agrícola,
com duração de 4 anos.
Do total de novas vagas oferecidas anualmente pelo curso de Técnico Agrícola, o Senar destina
48.11
40% para os filhos de trabalhadores rurais, 40% para os filhos de produtores rurais e os 20% restantes são
preenchidos livremente.
Registre-se que o SENAR-AR/MS assumiu a administração do Cera em dezembro/93,
48.12
conseguindo, a partir de 1995, diminuir consideravelmente os índices de evasão e reprovação. O número de
alunos matriculados também aumentou em relação ao período anterior à administração pelo SENAR-AR/MS
,1

jcr-

1991
13,2
27,1
40,3

1990
12,4
15,2
27,6

Ano
Evasão (%)
Reprovação (`)/0)
Total (A)

do Cera
1992
22,0
20,3
42,3

rPnrnvo

— UOA no.. prícdo 1990/96
1995
:9 94
1993
10,0
21.0
13,4
10,1
8.3
13,7
20,1
293
27,1

1996
6,5
8,5
15,1

Recursos Humanos

49

Segundo dados de fevereiro/97, a entidade conta com 122 pessoas, entre celetistas, prestadores
49 1
de serviços e funcionários do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul zedidos com base em convênio
firmado visando a continuidade das atividades da Unidade Operativa de Aquidauana — UOA
Sede
RPA
CLT
1

16

5

UOA
Cedidos

CLT

40

Com salário
complementar
39

Sem salário
complementar
17

Prestadores
de
Serviço
5

Total

122

A maioria dos funcionários do SENAR-AR/MS é contratada sob o regime celetista. A área de
49.2
recursos humanos possui pouquíssima regulamentação, uma vez que inexiste Plano de Cargos e Salários, o
quadro de pessoal aprovado, apesar de não localizado, já não contemplava a UOA, não atendendo, portanto,
a demanda atual da entidade. Estão em andamento estudos para aprovar o regulamento de pessoal e das
funções existentes tanto na sede como na UOA, para nominar e quantificar o número de cargos necessários
à realização de seus objetivos.
Um fato merecedor de registro é a complementação salarial pag a . pelo SENAR-AR/MS a alguns
49.3
profissionais cedidos pelo Governo Estadual. Considerando o padrão de exigência do SENAR-AR/MS em
relação a todos os profissionais que ali trabalham, indiferentemente se cedidos ou funcionários da instituição;
que alguns funcionários cedidos percebiam salário inferior aos funcionários do quadro próprio; e por último,
11 \\min-lmr_482 Varquivo\voto1998\40006397.doe
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que essas duas situações geravam descontentamento entre os funcionários, a administração do SENARAR/MS adotou o procedimento de pagar uma complementação salarial àqueles funcionários cedidos que
estavam ganhando menos que os empregados do quadro próprio
Por outro lado, existem dois funcionários cedidos pela EMPAER — Empresa de Assistência
49.4
Técnica e Extensão Rural do Estado do Mato Grosso do Sul que, cedidos com ônus pela origem, recebem
integralmente o salário previsto na tabela do SENAR-AR/MS. O regime jurídico adotado pela EMPAER é
a CLT, mas o regulamento de pessoal da empresa não faz menção à cessão de empregados. Ainda que não
exista impedimento legal nos regulamentos da cedente e o SENAR-AR/MS também não possua regulamento
sobre o assunto, estes dois empregados encontram-se recebendo tratamento diferenciado dos demais cedidos
pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, que estão recebendo apenas uma complementação de modo
a adequar seus salários de origem aos padrões do SENAR-AR/MS. Seguindo o mesmo raciocínio, os dois
funcionários retromencionados deveriam receber apenas a diferença entre os salários recebidos na origem e

•

os respectivos salários do SENAR-AR/MS
Seria de bom alvitre que a entidade procedesse à regulamentação do pessoal cedido pelo Governo
49.5
do Estado, de forma a propiciar tratamento isonômico entre todos, além de proceder à regulamentação do
quadro de pessoal de modo a contemplar adequadamente todos os trabalhos desenvolvidos pela entidade,
inclusive da UOA.
A análise de funções e trabalhos desenvolvidos por alguns empregados evidenciou que estes vêm
49.6
prestando serviços tanto para o SENAR quanto para a FAMASUL, demonstrando que, mesmo indiretamente,
o SENAR-AR/MS vem arcando com despesas de responsabilidade da FA MASUL.
Essa situação é decorrente da falta de regulamentação da relação entre o SENAR-AR/MS e a
49.7
FAMASUL e da concepção de que uma entidade é a continuidade da outra, pois, ao se observar, na prática,
o inter-relacionamento das duas entidades, verificamos a inexistência de limites claros, principalmente no que
concerne a despesas. É verdade que são entidades interdependentes, mas ainda assim, distintas. O SENAR,
enquanto entidade que gere recursos parafiscais, está sujeito às normas de gestão financeira específicas, não
podendo efetuar despesas senão aquelas exclusivamente de sua competência, não lhe cabendo arcar com custos

•

de uma outra entidade.
Apesar de não existir a formalização de plano de capacitação profissional, a entidade vem
49 8
realizando treinamentos de seus funcionários sempre que é detectada alguma deficiência, necessidade de
aperfeiçoamento, manifestação de interesse pelo empregado indo ao encontro do interesse da organização e
também quando ocorre a implantação de novos procedimentos.
No pertinente à seleção de instrutores para atuar nas atividades de FPR e PS, não há uma norma
49.9
regulamentar. O SENAR-AR/MS procede de forma análoga à contratação de empregados: publica anúncio
em jornais informando a área de treinamento objetivada, local e data para entrega do currículo.
Os candidatos selecionados recebem um treinamento sobre a metodologia de ensino do SENAR
49.10
e então passam a compor um cadastro, onde são registradas as habilitações de cada instrutor, além dos dados
relativos a endereço e qualificação profissional.

•

50.

Recursos Financeiros

50.1

O quadro a seguir mostra a evolução mensal da receita do SENAR-AR/MS nos anos de 95 e 96.

Ano
Receitas
Jan

VIR

1995
Lei 8.315
168.737,63
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Total
168.737,63

ITR
4.923,84

1996
Lei 8.315
300.238,33

Total
305.162,17
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Ano
FeNi
Mar
Abr
Mui
102 982 70
lun
25.179,78
Tu!
10.421,08
Ago
32.851,24
Set
2.992,39
Out
3.286,57
Nov
Dez
177 713 76
Total
Média Mensal
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1995
177.359,26
232.845,62
95.892,78
184 827 10
173.696,42
145.172,41
211.045,36
181.032,07
184.200,56
160.737,61

177.359,26
232.845,62
95 892 78
184.827,10
276.679,12
170 352,19
221.466,44
213.883,31
187.192,95
164.024,18

1.915.546,82
159.628,90

2.093.260,58
174.438,38

40.333,49

95.801,95
141.059,28

1996
153.902,46
106.046,43
164.600,88
154.103,79
238.704,51
182.964,33
166.747,74
192.119,36
240.901,71
147 623 04
57.157 70
2 105.110,28
175.425,86

153.902,46
146.379,92
164.600,88
154.103,79
238.704,51
182.964,33
166.747,74
192.119,36
240.901,71
147.623,04
152.959,65
2 245 169,56
187.087,46

Oportuno registrar aqui a origem da maior fonte de receita do SENAR, que é aquela estabelecida
50.2
pelo art. 3° da Lei n° 8.315/91, alterado pelo art. 25 da Lei n° 8.870/94. Esta receita é uma contribuição
compulsória de 0,1% da receita bruta proveniente da venda de mercadoria de produção própria, que será
arrecadada e fiscalizada pelo INSS. Essa contribuição é paga pelo produtor rural, mas recolhida pelo primeiro
comprador dos produtos, ou seja, agroindústria, cooperativa, atacadista, varejista, bolsa de mercadorias e
outros. Esses compradores retêm o valor quando da realização da compra e estão encarregados do
recolhimento, mediante a Guia de Recolhimento de Previdência Social — GRPS. O INSS repassa à
Administração Central os valores recolhidos e, por meio de fita magnética, informa os dados referentes aos
valores e respectivos contribuintes. Por sua vez, o SENAR-AC envia ao SENAR-AR/MS um relatório mensal,
emitido com base nas informações fornecidas pelo INSS, onde constam o número de inscrição do contribuinte
no INSS, nome/razão social e endereço do contribuinte e o valor recolhido. Os repasses e as informações
chegam ao SENAR-AR/MS com dois meses de defasagem.
Foi detectada uma certa fragilidade no sistema de arrecadação. De acordo com estudos do próprio
50.3
SENAR-AR/MS, verificou-se que grandes frigoríficos, por exemplo, não vêm efetuando o recolhimento da
forma correta, existindo uma grande evasão de receita.
Buscando solucionar o problema, o SENAR-AR/MS vem efetuando contatos com os responsáveis
50.4
pelo recolhimento, principalmente frigoríficos e cerealistas, com o intuito de alertá-los para a necessidade de
efetuarem o recolhimento correto, uma vez que estes valores já foram descontados dos produtores, cabendo
a eles efetuar o recolhimento e que a sua retenção constitui-se em apropriação indébita.
Outra grande preocupação do SENAR-AR/MS é fazer com que os responsáveis recoffiam a
50.5
contribuição devida sem a necessidade de diligência fiscal pelo INSS, pois segundo informações desse órgão,
o produto do recolhimento decorrente de diligência fiscal não seria revertido diretamente ao SENAR, mas iria
integrar um conjunto composto por recolhimentos semelhantes de todos os Serviços Sociais Autônomos e
repartido entre os mesmos. Outro fato a justificar a preocupação é que o SENAR-AR/MS nunca teria recebido
o produto de diligências fiscais do INSS, não se tendo certeza da real destinação destes recursos.
Com o objetivo de testar a consistência do sistema de arrecadação e devido às dificuldades
50.6
encontradas na obtenção de dados de outras empresas, a equipe utilizou o dados de recolhimentos efetuados
pelo próprio SENAR-AR/MS, decorrentes da produção agropecuária da U0A„ e confrontou com os relatórios
fornecidos pelo SENAR-AC à AR/MS. A equipe verificou que nenhum dos recolhimentos foi repassado ao

•

SENAR-AR/MS .
O custo do SENAR-AR/MS é formado pelas atividades de promoção dos cursos de Formação
50.7
Profissional Rural — FPR e Promoção Social — PS e, ainda, a manutenção da Unidade Operativa de
Aquidauana — VOA, a qual abriga a Escola Agrotécnica Cera.
13 . \\rnin-lnir_482Varquivo\voto1998\40006397.doc
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Um dos fatores determinantes desta auditoria foi o custo por hora-aula e por aluno da AR/MS,
50.8
no exercício de 1995, ser o segundo mais elevado dentre todas as ARs. Esse custo foi calculado tomando por
base o total de despesas correntes do exercício de 1995 (R$ 2.619.525,77) dividindo-se pelo total de horasaula ministradas (12.816 horas) e pelo número de alunos atendidos (6.246 alunos), que resultou num custo
de R$ 204,39 por hora-aula e um custo de R$ 419,39 por aluno. A média nacional em 1995, para os custos
por hora-aula e por aluno, foram de R$ 63,53 e R$ 96,59, respectivamente.
Ocorre que no planejamento de auditoria, efetuado pela la S:ECEX, junto ao SENAR-AC, na
50.9
análise dos custos unitários por participante e hora-aula, não foi levado em consideração as ati‘ idades
desenvolvidas pela UOA, devido ao fato de o SENAR-AR/MS ser a única das regionais a manter uma escola
agrícola, o que elevou substancialmente os custos.
Considerando as atividades desenvolvidas no Cera, em 1995: carga horária de 10.800 horas e 220
50.10
alunos, e em 1996: 10.800 horas e 214 alunos; somadas às ações de FPR e PS desenvolvidas pela AR'MS, o
custo por hora-aula reduz substancialmente, mas o custo por aluno permanece elevado, em razão de a UOA
ministrar cursos de ensino regular de 2° grau, onde cada aluno recebe uma carga horária de aproximadamente
1.500 horas-aula
Outra forma de realizarmos uma análise comparativa com as outras regionais é excluiAdo as
50.11
despesas realizadas com a UOA, conforme quadro abaixo

Despesas Correntes
Despesas da Escola Agrícola
Despesas de FPR/PS (A-B)
D Carga Horária
Número de Participantes
Custo por Hora-aula (C/D)
Custo por Aluno (CIE)

1995
R$ 2.619.525,77
R$ 1.191.841,08
R$ 1.427.684,69
Horas 12.816
Alunos 6.246
R$/hora 111,40
R$/aluno 228,58

1996
R$ 2.459.532,72
R$ 1.022.767,27
R$ 1.436.765,45
!lovas 8.976
alunos 4.046
R$/hora 160,07
R$/aluno 355,1 1

Apesar de a equipe de auditoria ter expurgado os fatores que provocaram a grande diferença de
50 12
custos entre a regional de MS e outras regionais, ela entendeu que a simples comparação de custos sem uma
verificação das distintas peculiaridades de cada caso não era possível Assim, a equipe entende que, diante de
tantas diferenças, não é possível uma comparação de custos puramente sob o aspecto financeiro, sem que se
conheça os componentes de custos de outras regionais, além de verificar-se a eficiência e eficácia delas
51.

Recursos Materiais

O SENAR-AR/MS está instalado na Casa Rural de Mato Grosso do Sul, em um prédio de 2.050
51.1
metros quadrados de área construída, sobre terreno de 3.160 metros quadrados. Esta nova sede, pertencente
à FAMASUL e ao SENAR, foi inaugurada em 04.04.97.
Edificada sobre terreno pertencente ao SENAR (90%) e à FAMASUL (10%), a nova sede foi
51.2
construída com recursos de ambas as entidades. Foi acordado entre as partes que as despesas com a nova sede
seriam divididas em partes iguais.

•

A administração regional do SENAR e a FAMASUL ocupam, cada uma, uma área aproximada
51.3
de 250 metros quadrados. O restante do prédio é composto de áreas comuns: hall, corredores, banheiros,
auditórios, salas de reuniões, copa, biblioteca, salas de treinamento, alojamentos, depósitos, refeitórios,
cozinha e área de lazer.
14 . \\min-1nu_482Varquivo Woto1998 \ 40006397 .doe
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A equipe detectou a ausência de uma regulamentação de uma divisão proporcional de todas as
51 4
despesas de manutenção do prédio, devendo o SENAR-AR/MS arcar somente com as despesas referentes à
sua participação
Assim, é preciso que se fixem limites e sejam observados determinados critérios no estabelecimento
51 5
dessa relação Seria interessante que se adotasse como diretriz que, não obstante a interdependência regimental
existente entre a Federação da Agricultura e o SENAR-AR/MS, o último é uma entidade que possui sua
própria fonte de receita — as contribuições parafiscais — devendo prestar contas da aplicação desses recursos
à autoridade competente e, portanto, ser gerida com a adequada autonomia em relação à Federação da
Agricultura Estadual para que possa atender plenamente os objetivos para os quais foi criada
Formação e Capacitação Profissional
A equipe verificou que o número de cursos e eventos realizados nos municípios não guarda
52.1
correspondência com o grau de desenvolvimento da indústria agropecuária em cada um deles. Municípios com
uma área plantada menor, ou um rebanho reduzido, mereceram uma maior atenção do órgão. Ademais, houve
municípios em que, apesar de existir convênio com o sindicato rural local, não ocorreu nenhum evento.
A justificativa informada para as discrepâncias é de que os respectivos sindicatos rurais não têm
52.2
demonstrado interesse em efetuar trabalhos com os cursos oferecidos pela SENAR-AR/MS e que este tem
por diretriz não estabelecer convênio com mais de um parceiro no mesmo município.
A equipe de auditoria entende que esta diretriz merece ser revista ou contornada de alguma forma,
52.3
propiciando ao SENAR-AR/MS buscar novos parceiros nos municípios. Entende-se a preocupação da
entidade em manter convênio primordialmente com os sindicatos rurais, uma vez que estes equivalem à base
da representatividade dos produtores rurais, que são os destinatários finais dos serviços oferecidos pelo
SENAR. Contudo, esta regra não pode ser rígida a ponto de tornar a AR/MS inoperante em alguns
municípios, uma vez que existem outras entidades que congregam produtores e trabalhadores rurais.
A tabela a seguir apresenta, de maneira resumida, os pontos abordados nos itens 49/52 retro e
outros apontados pela equipe.

RECURSOS HUMANOS

CAUSAS

OCORRÊNCIAS

•

EFEITOS

Inexistência de quadro de pessoal

Ausência de regulamentação

l'i Ita de controle sobre o número de
pessoal contratado e respectivos cargos

Admissão de pessoal sem concurso

Utilização de simples processo de seleção
e recrutamento, infringindo o art. 40 do
Regimento Interno do SENAR-AR/MS

- Admissões inadequadas
- Possibilidade de ingerências
processo seletivo

Pagamento de pessoal sob a forma de
prestação de serviços e por meio de
Recibo de Pagamento a Autônomo

- Inobservância das normas regimentais
- Remuneração dos membros do
Conselho Administrativo/Diretoria da
Famasul

- Aumento das despesas
- Crição de passivo trabalhista
- !;ubordinação de membros do Conselho
Administrativo ao Presidente

Ausência de Plano de Cargos e Salários

Descumprimento do artigo 19, inciso V,

- Tratamento diferenciado entre o pessoal
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CAUSAS

OCORRÊNCIAS

do Regimento
AR/MS

Interno do SENAR-

EFEITOS
cedido para o SENAR-AR/MS
- Desvio de funções

Pessoal recebendo remuneração pelo
desenvolvendo
e
SENAR-AR/MS
atividades para a Famasul

Relação de subordinação do SENARAR/MS à Famasul, uma vez que esta tem
maioria no Conselho Administrativo do
SENAR

- Aumento de custos
- Ocupação de cargos cujos serviços
teriam de ser revertidos ao SENARAR/MS
- Desestímulo ao pessoal do SENARAR/MS

Pagamento continuado do suplente do
Presidente do Conselho Administrativo

Remuneração dos membros do Conselho
Administrativo/Diretoria da Famasul

- Despesa sem previsão regimental
- Elevação dos custos indiretos

RECURSOS FINANCEIROS

CAUSAS

EFEITOS

Fragilidade no sistema de arrecadação

Sistema de arrecadação do INSS não
possibilita, no caso de autuações fiscais, a
identificação das parcelas destinadas a
cada Serviço Social Autônomo

- Contribuições arrecadadas, por mt io de
recolhimento regular e do produto de
autuações fiscais do INSS, e não
repassadas ao SENAR-AR/MS
- Desconhecimento do produto das
autuações fiscais

Procedimento verbal na autorização e
execução da despesa

dos
regulamentação
de
Falta
procedimentos de autorização e execução
da despesa

- Impossibilidade de se verificar o
requi.;itante e a destinação reai do
nuitelial ou serviço, e se é para atividade
fim oa meio
- Ausência de .justificativa para realização
da despesa

Repasse de recursos por meio de
convênios, cujos objetos não previam
ações de FPR e PS, e sem a devida
prestação de contas

Falta de regulamentação de convênios, no
tocante à execução e prestação de contas

- Impossibilidade da verificação da boa e
regular aplicação do recurso
- Aumento dos custos dos eventos

Ineficiência nos controles de veículos e
combustíveis

Ausência de normas e sistemas de
controle de utilização de veículos

- Grande consumo de combustível
- Possibilidade da utilização inadecuada
dos veículos

Possibilidade de concessão cumulativa de
ressarcimento de despesas, diárias e ajuda
de custo

Previsão no Regimento Interno do
Conselho Fiscal do SENAR-AR/MS

1):gamento de despesas em duplicidade

OCORRÊNCIAS

16 . \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\40006397.doc

141
.gten1 42:ç

6nt
(SádO
do MO

seci etaX 1*

Tribunal de Contas da União

.9
TC-400.063197-2

RECURSOS MATERIAIS

•

EFEITOS

CAUSAS

OCORRÊNCIAS
Aquisições de materiais são consideradas
de consumo imediato

Almoxarifado
contabilidade

à

- Distorção na apuração de custos
- Possibilidade de emprego do material
em atividade diversa da apropriada

Ausência da efetivação do encontro de
contas da construção da sede

Demora na apuração dos custos da
Famasul

Possibilidade do SENAR-AR/MS arcar
com despesas maiores que as
convencionadas

Despesas de manutenção da sede
majoritariamente a cargo do SENARAR/MS

- Falta de regulamentação
- Relação de subordinação do SENARAR/MS à Famasul, uma vez. que esta tem
maioria no Conselho Administrativo do
SENAR

Aumento das despesas do
AR/MS

Equipamentos pertencentes ao patrimônio
do SENAR-AR/MS à disposição da
Famasul

- Falta de controle de bens patrimoniais
- Relação de subordinação do SENARAR/MS à Famasul, uma vez que esta tem
maioria no Conselho Administrativo do
SENAR

- Desvio de finalidade de bens
- Diminuição de recursos à disposição do
SI :NAR-AR/MS

não

indexado

SENAR-

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

•

EFEITOS

CAUSAS

OCORRÊNCIAS

critérios

técnicos

Manicipios sem atendimento

Distribuição sem critérios dos eventos
entre os municípios

de
Ausência
regulamentados

Subjetividade na escolha dos instrutores e
inexistência de cadastramento e seleção
de instrutores nos municípios do interior

capital
da
instrutores
Somente
selecionados para ministrar treinamentos

Despesas realizadas com o IJOA-Cera
contabilizadas no mesmo centro de custo
dos cursos de FPR e PS

Plano de contas unitOrmizado
Administração Central do SENAR

Parcerias para a realização de eventos de
FPR e PS somente com sindicatos

Diretriz do Conselho Administrativo

- Aumento do custo de mobilização
- Ausência de atuação do SENARAR/MS em municípios onde o sindicato é
in(Terante

Participantes de eventos de FPR não se
enquadrando perfeitamente no público
alvo do SENAR

- Mobilizadores sem treinamento ou sem
perfil adequado
- Ausência de verificação in 1000 por
parte do SENAR-AR/MS

- Trabalhadores rurais não treinados
- Distorção da imagem e finalidade dos
ewntos

Apropriação de 80% do N, alor da
construção da sede como atividade fim

Autorização do Conselho Deliberativo do
SENAR-AC

Diminuição do número de eventos de FPR
e PS no ano de 1996 e de .janeiro a
tri; tio/97

Divulgação dos cursos não voltada para o
público alvo dos Cursos de FPR

- Seleção inadequada do mobilizador
- Falta de treinamento do mobilizador

Não tbmiação da mão-de-obra rural
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A equipe de inspeção da SECEX/MS formulou as seguintes propostas, endossadas pelo Diretor
54.
e pelo Secretário de Controle Externo
I - determinar ao SENAR-AR/MS que adote medidas no sentido de
proceder a regulamentação do quadro de pessoal e do plano de cargos e salários, que devem
ser aprovados pelo Conselho Administrativo nos moldes do artigo 19, inciso V, do Regimento
Interno do SENAR-AR/MS, de modo a contemplar a necessidade atual da entidade, inclusive
da Unidade Operativa de Aquidauana/MS - Cera;
observar a obrigatoriedade da realização de concurso para admissão de pessoal em empregos
permanentes, conforme artigo 40 do Regimento Interno do SENAR-AR/MS,
evitar o pagamento de empregados sob as formas de "prestação de serviços" e de "Recibo de
Pagamento a Autônomo - RPA", fazendo-o somente nos limites permitidos pelo Regimento
Interno, nos artigos 49 e 50,
regulamentar a forma de pagamento do pessoal cedido por outras entidades de modo a
propiciar tratamento isonômico a todos os casos, uma vez que os professores cedidos pelo
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul recebem gratificação para adequar seus salários
de origem aos padrões do SENAR-AR/MS, enquanto os 2 (dois) empregados cedidos pela
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul - Empaer recebem
os respectivos salários integralmente, tanto na origem quanto no SENAR-AR/MS;
interromper o pagamento de pessoal que não esteja trabalhando exclusivamente para o
SENAR-AR/MS, evitando compartilhar pessoal com a Federação da Agricultura do ?Estado
do Mato Grosso do Sul - Famasul, ou com qualquer outra entidade, bem como, de qualquer
outra despesa que não seja de exclusiva responsabilidade do SENAR-AR/MS;
formalizar imediatamente ao SENAR-AC a solicitação de providências quando tomar
conhecimento de valores recolhidos por contribuintes afetos à Regional e não repassados pela
Administração Central, a exemplo do ocorrido com os recolhimentos da UOA - Cera do
exercício de 1996;
adotar procedimento de formalização de solicitação e autorização da execução da despesa,
evitando os procedimentos verbais que impossibilitam a comprovação e o controle .adequado

•

a

das despesas efetuadas,
rever a oportunidade de manter convênios cujos repasses de recursos, por parte do SENARAR/MS, não se revertem em ações de formação profissional rural ou promoção social;
efetuar a regulamentação de procedimentos relativos a convênios, contemplando, dentre
outros, os aspectos de execução e prestação de contas, visando atender o artigo 93 do
Decreto-lei n° 200/67, ou adotar supletivamente as Instruções Normativas n° 03/93 e 01/97,
da Secretaria do Tesouro Nacional,
instituir o controle adequado de cada veículo do SENAR-AR/MS, de modo a propiciar o
registro de quilometragem, destino de locomoção, abastecimento, manutenção, ou, em caso
de necessidade imperiosa de utilização de veículos de outras instituições e de particulares em
serviço para o SENAR-AR/MS, registrar o serviço realizado na requisição do combustível,
1) conceder diárias somente para atender viagens que tenham correlação com as atribuições do
cargo e com as atividades do SENAR-AR/MS;
regulamentar os procedimentos de solicitação, concwsão e comprovação de diárias,
abrangendo os membros dos Conselhos Administrativo e Fi;cal, de modo a evitar o pagamento
cumulativo de diárias com o ressarcimento de despesas com alimentação e pousada, visando
unicamente o atendimento de interesses do SENAR-AR/MS e observar, no que couber, as
disposições do Decreto n°343, de 19/11/91, com a redação dada pelo Decreto n° 1 656, de
03/10/95, ou então, adotar supletivamente os regulamentos retromencionados,
implementar no almoxarifado controles de entrada/saída de estoques conciliados com os
registros contábeis, realizando a apropriação de custos de acordo com o consumo em cada
atividade,
18 \\min-1mr_482\zarquivo\vot01998\40006397 doe
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promover o encontro de contas, concernente à construção da nova sede do SENAR-AR/MS
e da Famasul (Casa Rural de Mato Grosso do Sul), de modo a verificar o dispêndio total e a
compensação financeira nos moldes estabelecidos pelo Conselho Administrativo, conforme
Atas das reuniões realizadas nos dias 16/04/96 e 03/06/96,
proceder a regulamentação da utilização dos espaços comuns da Casa Rural de Mato Grosso
do Sul;
efetivar a regulamentação das receitas e despesas de utilização e manutenção da Casa Rural
de Mato Grosso do Sul, permitindo a divisão proporcional de responsabilidades entre o
SENAR-AR/MS e a Famasul, de acordo com os respectivos domínios,
estabelecer critérios para distribuição do número de eventos de Formação Profissional Rural
— FPR e Promoção Social — PS entre os municípios, com o objetivo de impedir que alguns
municípios recebam muitos cursos enquanto outros não são atendidos,
efetuar o controle do patrimônio mediante a instituição de termos de responsabilidade ou outra
forma de controle que registre a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens que
compõem o patrimônio da entidade,
obter a devolução de bens e equipamentos à disposição da Famasul, a exemplo dos
microcomputadores cujos números de patrimônio são 70, 289, 294, 304 e 309, e evitar
ocorrências semelhantes,
regulamentar o pagamento do suplente do Presidente do Conselho Administrativo, alertando
que tal pagamento deve ser pertinente somente aos períodos de ausências e impedimentos do
titular,
promover gestão junto ao Governo do Estado do Maio Grosso do Sul no sentido de
formalizar adequadamente a situação dos funcionários cedidos pela Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado do Mato Grosso do Sul — Empaer,
11 — sugerir ao SENAR-AR/MS a implementação das seguintes providências:
adotar e regulamentar critérios técnicos e imparciais para efetuar a escolha dos instrutores para
ministrar treinamentos, levando-se em consideração, entre os portadores das mesmas
habilitações, a distância entre a residência do instrutor e o local de realização dos eventos,
visando a economicidade;
proceder o recadastramento de instrutores, inclusive buscando instrutores nos municípios do
interior do Estado, objetivando diminuir os custos de deslocamento e estada;
viabilizar, junto à Administração Central, a adoção de um centro de custos contábil para
registro das operações da UOA-Cera,
realizar eventos de Formação Profissional Rural e Promoção Social também com outras
entidades interessadas no processo de formação de mão-de-obra rural, sem a necessidade de
interveniência dos sindicatos, de modo a obter redução de custos,
promover treinamento dos mobilizadores, visando capacitá-los para a função, especialmente
no tocante à divulgação dos cursos a serem ministrados e à seleção da clientela;
viabilizar ação que permita o acompanhamento e a verificação in loco, por empregado do
SENAR-AR/MS, por amostragem, se for o caso, dos segmentos que compõem a realização
dos eventos de FPR e PS, principalmente daqueles que são realizados por terceiros
(parceiros), possibilitando a correção de eventuais pontos de estrangulamento,
III — recomendar ao SENAR — Administração Central que, ao conceder autorizações para
apropriação de despesas de construção de sedes de outras administrações regionais, de forma
diferenciada daquela prevista no art. 28, inciso II, do seu Regimento Interno (destinação de 80%
dos recursos para as atividades de formação profissional rural e promoção social e 20% para as
despesas de custeio e investimentos), cuide para que não haja redução de metas das ações de
formação profissional rural e promoção social,
IV — determinar ao SENAR — Administração Central que adote providencias no sentido de .
a) propiciar, juntamente com o INSS, se for o caso, que todas as receitas do SENAR-AR/MS
sejam destinadas à própria Regional, evitando o ocorrido com as contribuições recolhidas pela
Unidade Operativa de Aquidauana — UOA — Cera durante o exercício de 1996, decorrentes
19 \\min-1mr_482\zarquivo\voto1998\4 0006397 .doc
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da produção agropecuária, que apesar de recolhidas ao INSS, não foram repassadas ao
SENAR-AR/MS;
b) acompanhar junto ao INSS a adequação do sistema de recolhimento de contribuições, alvitrada
no próximo inciso V,
V - determinar ao Instituto Nacional de Previdência Social — INSS que adote providências para
agilizar a adequação do sistema de recolhimento de contribuições, de modo a oferecer informações
individualizadas de toda a arrecadação do SENAR, principalmente no tocante ao produto das
atuações fiscais;
VI — enviar ao SENAR-AR/MS e ao SENAR-AC, cópia integral do presente relatório de
auditoria, bem como do Relatório e Voto do Relator e da Decisão que vier a ser adotada;
VII — enviar, de acordo com o art. 31, § 1°, da IN/TCU n° 09/95, cópia do Relatório, Voto e
Decisão à CISET/MTb, para manifestação acerca das medidas adotadas em relação às questões
apontadas anteriormente nos incisos I a IV, nas contas do exercício de 1997 do SENAR-AR/MS
e SENAR-AC,
VIII - Enviar ao INSS cópia das páginas 19/23 do presente relatório a fim de permitir a
implementação da medida alvitrada no inciso V supra, e
IX - juntar o presente processo às contas do SENAR-AR/MS, exercício de 1997, de acordo com
o art 31, inciso II, da IN/TCU n°09/95.
- SENAR-AR/CE (TC- 275.144/97-6)
55.

Visão Geral

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Ceará — SENAR-AR/CE está diretamente
55.1
subordinado à Confederação Nacional de Agricultura, vinculada ao Minis - tér io do Trabalho, de acordo com
o Capítulo III do seu Regimento Interno.
A Administração Regional do SENAR-AR/CE, destinada à execução descentralizada das ações
55.2
de Formação Profissional Rural e Promoção Social, previstas no artigo l'' da Lei n° 8.315, de 23.02.91, foi
criada pela Portaria n° 005, de 04.04.94
O Conselho Administrativo do SENAR-AR/CE, instância máxima no âmbito do Estado do Ceará,
55.3
com mandato de 3 anos, é composto de 5 (cinco) membros e igual número de suplentes, assim discriminado:
o Presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará-FAEC, que será o seu
Presidente;
1 (um) representante da Administração Central do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SENAR;
o Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará —
FETRAECE,
1 (um) representante da Organização das Cooperativas do Estado do Ceará — OCEC;
1 (um) representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará
SEBRAE/CE.
O Conselho Administrativo da Administração Regional no Ceará tem a função de cumprir as
55.4
diretrizes emanadas do Conselho Deliberativo, órgão normativo do SENAP. — Administração Central, e de
fixar sua política de atuação, estabelecendo normas operacionais que regerão suas atividades.
A Administração Regional no Ceará é dirigida por um Superintendente, designado pelo Pre3idente
55.5
do Conselho Administrativo, mantendo quadro próprio de apenas 14 funcionários. As atividades de
treinamento são realizadas por instrutores prestadores de serviços vinculados à Cooperativa Cearense de
Prestação de Serviços e Assistência Técnica Ltda. — COCEPAT.
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55.6

O SENAR-AR/CE possui a estrutura representada pelo seguinte organograma:

Superintendência
Coordenadoria Técnica

Coordenadoria de Supervisão

Administração

Supervisão de Instrutores
56

Recursos Humanos

O quadro de servidores efetivos do SENAR-AR/CE compõe-se de apenas 14 funcionários, que
56.1
executam basicamente atividades ligadas a área meio. A admissão se realiza sem a observância de formalidades
referentes ao recrutamento e seleção para contratação de pessoal.
A atividade fim da AR/CE é realizada por instrutores vinculados à Cooperativa Cearense de
56.2
Prestação de Serviços e Assistência Técnica Ltda. - COCEPAT.
Os instrutores são treinados por meio do Curso de Formação de Instrutores ministrado com
56.3
recursos do próprio SENAR-AR/CE, não havendo qualquer obrigatoriedade no sentido de que esses
profissionais prestem os serviços para os quais foram treinados.

•

Apesar de existir um controle mensal de produtividade, a Administração Regional não toma
56.4
nenhuma providência com relação à baixa produtividade individual dos instrutores, ou até produtividade nula.
O controle da regional sobre as atividades desenvolvidas pelos instrutores se resume nas prestações
56.5
de contas enviadas ao SENAR, sem fiscalizações posteriores quanto à efetivação dos cursos. Faz-se necessário
que o SENAR solicite os resultados dos acompanhamentos efetuados pelo SEBRAE e SINE, no intuito de
averiguar possíveis falhas/impropriedades para uma reavaliação crítica do quadro de instrutores quanto à
honestidade, profissionalismo, produtividade, demanda real, qualidade, pontualidade, etc.
Existem 363 instrutores cadastrados na COCEPAT, de acordo com o Controle de Eventos56.6
Listagem de Instrutores do SENAR-AR/CE. Entretanto, verificou-se que, em 1996, apenas 116 instrutores
ministraram cursos para aquela Administração Regional.
Tendo em vista que o SENAR utilizou-se de apenas 116 instrutores em 1996, e que já dispunha
56.7
de 147 instrutores capacitados e 59 instrutores da EMATER/CE, conforme tabela abaixo, concluímos que
não havia necessidade de o SENAR/CE realizar cursos para a formação de 140 instrutores naquele ano:

1994
1995
1996

04 de Formação Profissional Rural
04 de Formação Profissional Rural
05 de Formação Profissional Rural e 01
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de Promoção Social
01 de Formação Profissional Rural

Frise-se que, dos 304 instrutores treinados pela AR/CE, apenas 27 foram capacitados na área de
56 8
Promoção Social, o que demonstra a falta de atuação daquela Administração Regional com relação,
principalmente, às atividades educacionais (alfabetização), de higiene e saúde.
Vale salientar que o desinteresse dos instrutores em implementar cursos para o SENAR-CE advem
56 9
de diversos fatores, dentre os quais
ausência de material didático necessário aos cursos de treinamento dos trabalhadores rurais;
baixo valor da hora-aula,
falta de custeio pelo SENAR-CE das mobilizações preliminares à programação dos eventos,
com vista à formação de novas turmas, desestimulando o trabalho dos instrutores no sentido
da averiguação da demanda real;
existência de outras atividades fora do SENAR mais vantajosas para os instrutores,
falta de incentivo do SENAR-CE no sentido da reciclagem/atualização dos instrutores,
pagamento antecipado das despesas com os treinamentos com recursos do próprio instrutor
para posterior reembolso pelo SENAR-CE;
inexistência de qualquer sanção pela não ministração de treinamento de trabalhadores rurais,
apesar da formação dos instrutores advirem do SENAR-C E
Recursos Financeiros

57.
57 1

ANO
1995
1996

'

As receitas do SENAR-AR/CE acham-se assim discriminadas:

RECEITA DE

TRANSFERES-

OUTRAS

CONTRIBUI ÇÃO

CIA RADI

RECEITAS

R$ 266 504,39
R$438.287,84

R$ 175 192,30
R$ 188.321 71
,

RECEITA TOTAL

R$ 7.565 40
R$ 916.697,74
,

R$ 612.071 96
R$ 1.563.044 25
,

No ano de 1996, o SENAR obteve um acréscimo de outras receitas, tendo em vista que o SINE
57.2
celebrou com o SENAR contrato visando a implementação de cursos de formação profissional rural e
promoção social utilizando recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
As despesas realizadas em 1995 e 1996 totalizaram R$ 612.335,00 e R$ 1.092.956,27,
573
respectivamente.
A execução financeira e a política de investimentos do SIC.NAR-AR/CE foram realizadas
57.4
observando-se os limites de aplicação de recursos nas atividades meio e fim, na forma do artigo 28 do
Regimento Interno e Resolução 007/95 do Conselho Deliberativo.
58
•

Recursos Materiais

A Administração Regional do SENAR no Ceará funciona no prédio de propriedade da Federação
58.1
de Agricultura no Estado do Ceará, localizado na Rua Major Weyne n° 319. Bairro Jardim América, FortalezaCE, onde também funcionam a referida Federação e a Cooperativa Cearense de Prestação de Serviço e
Assistência Técnica Ltda - COCEPAT.
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Atualmente, o SENAR-AR/CE vem ocupando 6 (seis) salas do prédio da FAEC, onde estão
58.2
alocadas a Superintendência, Promoção Social, Contabilidade/Tesóuraria, Departamento Técnico
(Coordenadorias), Administração e CPD.
A FAEC utiliza concomitantemente com o SENAR-AR/CE a sala da Presidência, Auditório para
58.3
60 lugares, xerox, pessoal FAEC/SENAR/CE, recepção, cantina, estacionamento, dispensa e ante-sala.
Os serviços de energia elétrica, água e vigilância são pagos pela FAEC e os contratos de limpeza
58.4
e segurança são realizados no âmbito da FAEC.
Os equipamentos de maior valor aquisitivo tais como: computadores, condicionadores de ar, central
58.5
telefônica, impressoras são doados pela Administração Central do SENAR. Os demais equipamentos utilizados
pelo SENAR-AR/CE pertencem à FAEC.
A interação entre o SENAR-CE e a FAEC se dá por meio do Convênio s/n°, de 02/09/96,
58.6
objetivando a utilização dos equipamentos, instalações e serviços da FAEC pelo SENAR/CE.
59

Formação e Capacitação Profissional

Os treinamentos para a formação e capacitação dos trabalhadoces rurais do Ceará são ministrados
59.1
por instrutores cadastrados junto à COCEPAT que se submetem preliminarmente a um curso de formação
custeado pelo SENAR.
60.

A equipe abordou ainda os seguintes pontos constantes da tabela abaixo:
POSSÍVEIS
MEDIDAS
SANEADORAS

OCORRÊNCIAS

CAUSAS

EFEITOS

Contratação de pessoal sem
observação de formalidades
referentes a recrutamento e
seleção

Inobservância das normas
pertinentes à área de pessoal,
em especial à Constituição
Federal e Decisões/TCU

Utilização de critérios imnais
de seleção dando-se ampla
publicidade

Execução de atividades da
FAIC e da C( )CEPAT por
funcionários do SENAR/CE

Funcionamento do SENAR no
mesmo prédio onde funcionam
a FAEC e a COCEPAT

de
Oferecimento
oportunidades desiguais para
os interessados na ocupação
das vagas
Superposição de atividades
ocasionando acúmulo de
de
sobrecarga
serviços,
trabalho e perda de qualidade

Elevado grau de evasão e
baixa produtividade individual
de determinados instrutores
pelo
recém-formados
SENAR/CE

Ausência de obrigatoriedade
por parte dos instrutores de
prestar os serviços para os
quais foram treinados ou
atividades
de
existência
paralelas mais proveitosas

de
tempo
de
Perda
treinamento com prejuizo
financeiro para o órgão, com
redução dos cursos de
Formação Profissional Rural e
Promoção Social

Criação de mecanismos de
vinculação entre os cursos de
formação de instrutores e a
aplicação dos cursos de
Capacitação Profissional do
Trabalhador Rural

de
número
Baixíssimo
acompanhamentos/
supervisões do SENAR/CE
com relação aos cursos de
FPR e PS

Carência de pessoal no
SENAR/CE, desinteresse do
SENAR em cobrar resultados
das supervisões dos órgãos
colaboradores,
descumprimento de Acordos
de Cooperação Técnica pelos
órgãos envolvidos e ausência
pelo
solicitação
de
dos
SENAR/CE
acompanhamentos, relatórios

Redução da qualidade dos
cursos oferecidos, descontrole
de programação e carga
horária, mudança de local e
adiamentos sem comunicação
aos órgãos de supervisão e
inexecução de cursos.

Implementação de ações pelo
SINAR/CE objetivando o
cumprimento de Contratos,
Convênios e Acordos de
no
Técnica
Cooperação
sentido da realização de
supervisões sistemáticas pelos
órgãos colaboradores com o
conseqüente retorno das
informações ao SENAR/CE
para fins gerenciais.
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OCORRÊNCIAS

EFEITOS

CAUSAS
questionários
e
SINE/SEBRAE

POSSÍVEIS
MEDIDAS
SANEADORAS

do

Baixo valor da hora-aula paga
pelo SENAR aos instrutores
da COCEPAT

Redução de custos no sentido
de o SENAR/CE oferecer
maior número de treinamentos

Desinteresse dos instrutores
com o conseqüente
decréscimo da qualidade dos
treinamentos,

estudo
de
Realização
comparativo das horas-aula
pagas pelo SENAR/CF com
as demais instituições, no
sentido de viabilizar melhor
remuneração ou outros
estímulos aos instrutores
dentro de uma análise de
custo/beneficio

de
número
Baixíssimo
acompanhamentos/
supervisões do SENAR/CE
com relação ao trabalho dos
instrutores

Carência de pessoal no
SENAR/CE, deseumprimento
de Acordos de Cooperação
Técnica e ausência de
solicitação pelo SENAR/CE
dos acomparihamentos,
relatórios e questionários do
SINE/SEBRAE

Impossibilidade da avaliação
crítica dos requisitos de
honestidade, profissionalismo,
produtividade, pontualidade e
da própria realização/
qualidade dos cursos de
acordo com a demanda real

Implementação de ações pelo
SENAR/CE objetivando o
cumprimento de Contratos,
Convênios e Acordos de
no
Técnica
Cooperação
sentido da realização de
supervisões sistemática. pelos
órgãos colaboradores com o
conseqüente retorno das
informações ao SENAR/CE
para fins gerenciais.
Elaboração pelo SENAR/CE
a
com
juntamente
de
Central
Administração
critérios padrão para as
avaliações e supervisões.

de
excessiva
Formação
instrutores pelo SENAR/CE,
além de suas reais
necessidades

controle
de
Ausência
relativamente á necessidade da
realização de cursos de
formação de instrutores

Prejuízo financeiro para o
SENAR/CE e qualificação de
instrutores sem retomo para a
Administração Regional

Cancelamento dos cursos de
formação de instrutores, tendo
em vista que os atuais já
atendem às necessidades, bem
como análise do quadro
existente no sentido de
instrutores
eliminar
inoperantes ou de baixa
produtividade

Desinteresse dos instrutores
em ministrar cursos para o
SENAR/CE

Ausência de material didático,
baixo valor da hora-aula, falta
de custeio das mobilizações
preliminares quanto à
/
turmas
de
fim-nação
material
de
aquisição
instrucional / estudo da
demanda real, inexistência de
sanções pela não ministração
de treinamentos e poucos
incentivos

Redução dos cursos de
Formação Profissional Rural e
Promoção Social e perda de
qualidade dos mesmos

Implementação de estimulos
aos instrutores, objetivando
uma melhora dos agentes
causadores do desinteresse dos
instrutores

Elevado valor pago pelo
SENAR/CE à FAEC para
efeito de utilização de suas
dependências

Valor mensal estipulado no
Convênio FAEC/SENAR/CE
dos
detalhamento
sem
parâmetros definidores de
preço

Prejuízo financeiro para o
SENAR/Cli

Convênio
do
Revisão
FAEC/SENAR no sentido de
ajustar o valor mensal pago
pelo SENAR/CE à FAEC: na
utilização de suas
dependências, adequando-o ao
mercado local

do
as

Decréscimo da qualidade dos
treinamentos, especialmente

Fornecimento imediato pelo
material
de
SENAR/CE

pelo Justificativas errôneas
fOrnecimento
Não
material SENAR/CE de que
de
SENAR/CE
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POSSÍVEIS
MEDIDAS
SANEADORAS

OCORRÊNCIAS

CAUSAS

EFEITOS

didático e instrucional para os
cursos de Formação
Profissional Rural e Promoção
Social

municipais,
prefeituras
cooperativas, sindicatos rurais,
associações e fazendeiros
equipamentos
Ibrnecem
inerentes aos treinamentos,
alegação pelo SENAR/CE de
que a maioria de sua clientela
é analfabeta e os recursos
financeiros são insuficientes

no tocante à parte prática,
desestimulo de instrutores e
treinandos, impossibilidade de
consulta posterior pelos
treinados aos conhecimentos
auferidos, realização de gastos
com aquisição de recursos
instrucionais pelo próprio
instrutor

didático e instrucional em
benefício da qualidade dos
cursos, bem como reforço de
solicitações às instituições
mterioranas no sentido de dar
apoio aos cursos em tr:)ca da
sua divulgação,
desenvolvimento de ações de
Promoção Social com a
realização de atividades de
natureza educacional, no
o
combater
de
intuito
analfabetismo

pelo
pagamento
Não
SENAR/CE das mobilizações
prévias dos treinamentos

Desinteresse do SENAR/CE
em arcar com custos de
mobilizações, tendo em vista
que aumentam o custo dos
treinamentos, reduzindo a
produtividade anual

Realização de cursos em
desacordo com as reais
necessidades da comunidade,
ausência de consulta ás
comunidades gerando uma
demanda fictícia

Implementações de ações pelo
SENAR/CE no sentido de
inserir nas programações dos
treinamentos as mobilizações
prévias dos instrutores

Demanda fictícia por cursos

Ausência de consulta prévia
pelos instrutores ás
comunidades de trabalhadores
rurais, falta de diagnóstico da
região quanto à sua
potencialidade de produção,
falta de ação do SENAR/CE
no sentido de que Os órgãos
conveniados ofereçam
quantificadores das demandas
locais

Redução das propostas de
programação de cursos do
SENAR/CE pelo SINEICE,
reduzindo, por conseguinte, os
recursos financeiros recebidos,
realização de treinamentos em
desacordo com as carências da
região

SENAR/CE,
do
Inércia
SEBRAE/CE, SINE/CE e
outros, no tocante a urna
política de empregabilidade ou
a melhoria de vida no campo
do trabalhador rural treinado
pelo SENAR/CE

Interesse do SENAR/CE com
aspectos quantitativos e não
com aspectos de divulgação,
e,
qualidade
promoção,
principalmente,
empregabilidade. Falta de
maior integração entre os
participantes dos acordos de
cooperação técnica no tocante
à absorção da mão-de-obra no
mercado de trabalho e à
fixação do trabalhador rural no
campo

Desestimulo, desmoti , •ação e
falta de utilização pelos
dos
rurais
trabalhadores
auferidos.
conhecimentos
Permanência da situação
inicial do trabalhador rural e
ausência de perspectivas,
mesmo após a realização dos
treinamentos, contribuindo
para os deslocamentos do
pequeno produtor e do
trabalhador rural aos grandes
centros

Realização pelos instrutores
de um trabalho de campa junto
às comunidades de
trabalhadores rurais con o fito
de colher todas as
cada
de
necessidades
localidade e reunião com todos
os lideres comunitários no
sentido de se conhecer e
enumerar as deficiências da
região para efeito de uma
programação anual com:istente
e exeqüível, dando maior
credibilidade as previsões de
gastos do SENAR /CE e às
propostas de programação
órgãos
aos
enviadas
repassadores de recursos
Criação de políticas de
empregabilidade do pequeno
produtor e trabalhador rural,
bem como de mecanismos de
motivação e conscientização
acerca dos treinamentos
oferecidos, enaltecendo sua
importância na melhoria de
vida. Maior integração e
vigilância do SENAR/CE com
relação aos acordos de
técnica,
cooperação
maior
urna
objetivando
órgãos
dos
colaboração
envolvidos. Implementação
pelo SENAR de uni sistema
de divulgação junto às
Prefeituras, Cooperativas e
Sindicatos.

no

Impossibilidade da as, aliação

•

•

dos Carência de pessoal
Precariedade
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OCORRÊNCIAS

CAUSAS

EFEITOS

acompanhamentos / supervisões do SENAR/CE com
relação aos resultados dos
treinamentos

SENAR/CE, descumprimento
de Acordos de Cooperação
Técnica e ausência de
solicitação pelo SENAR/CE
dos acompanhamentos,
relatórios e questionários do
SINE/SEI3RAE

da qualidade dos cursos, da
adequação à demanda da
região, do grau de satisfação
dos treinados. Inconsistência
dos resultados dos relatórios

POSSÍVEIS
MEDIDAS
SANEADORAS
SENAR/CE, objetivando o
cumprimento de Contratos,
Convênios e Acordos de
no
Técnica,
Cooperação
de
realização
sentido da
supervisões sistemáticas de
caráter imediato e mediato
pelos órgãos colaboradores
com o conseqüente retorno de
infonnações ao SENAICCE
para fins gerenciais.
Elaboração pelo SENAR/CE
a
com
juntamente
de
Central
Administração
critérios padrão para as
avaliações e supervisões.
Comunicação aos órgãos de
supervisão dos
cancelamentos/adiameritos de
cursos.

dos
Precariedade
acompanhamentos / supervisões do SINE/CE,
SEBRAE/CE, I.IFC e I.JECE
com relação aos resultados dos
treinamentos

Reduzido número de cursos de
promoção social

61

Baixo número de núcleos
regionais no interior, falta de
comunicação entre os órgãos
envolvidos e o SENAR/CE
quanto às mudanças na
operacionalização dos cursos
(cancelamentos/adiamentos)

Interesse do SENAR em
implementar mais cursos de
formação profissional rural,
ausência de mobilização dos
instrutores na busca das
deficiências das comunidades
na área de promoção social,
poucos instrutores formados
em promoção social

Impossibilidade da avaliação
da qualidade dos cursos.. da
adequação à demanda da
região, do grau de satisfação
dos treinados.
Inconsistência dos resultados
dos relatórios

dos
aplicação
Má
conhecimentos adquiridos na
formação profissional rural;
permanência da má qualidade
de vida familiar e profissional
do trabalhador rural em
decorrência de deficiências de
cunho educacional e de
de
ausência
e
higiene
da
conscientização
importância da promoção
social para as comunidades em
que vivem

Implementação de ações pelo
SENAR/CE, objetivando o
cumprimento de Cor,tratos.
Convênios e Acordos de
no
Técnica
Cooperação
sentido da realização de
supervisões sistemáticas de
caráter imediato e mediato
pelos órgãos colaboradores
com o conseqüente ;etc ,rno de
informações ao SENAR/CE,
para fins gerenciais.
Elaboração pelo SENAR/CE
a
com
juntamente
Administração Centr.il de
critérios padrão paya as
avaliações e supervisões.
Comunicação aos órgãos de
supervisão dos
cancelamentos/adiamentos de
cursos.
ações
Implementar
objetivando um aumento de
cursos de promoção social,
principalmente na área de
educação e saúde. Mobilizar
os instrutores junto às
comunidades de trabalhadores
rurais na busca de deficiências
na área de promoção social,
para efeito de colher a real
demanda da região naquela
área

Além das pontos detectados na tabela retro, a equipe de auditoria propôs a realização de audiência
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do responsável para que fossem apresentadas razões de justificativas acerca das seguintes irregularidades:
contratações de pessoal sem observação de formalidades referentes a recrutamento e seleção,
não sendo observadas as normas pertinentes à área de pessoal e, em especial, à Constituição Federal e
Decisões/TCU, gerando o oferecimento de oportunidades desiguais para os interessados na ocupação das
vagas;

execução de atividades da Federação de Agricultura no Estado do Ceará — FAEC e da
Cooperativa Cearense de Prestação e Assistência Técnica Ltda. — COCEPAT por funcionários do SENAR/CE,
reduzido número de acompanhamentos/supervisões do SENAR/CE, com relação aos cursos de
Formação Profissional Rural e Promoção Social, bem como ausência de solicitação pelo SENAR/CE dos
acompanhamentos, relatórios e questionários do SINE e do SEBRAE,
baixo número de acompanhamentos/supervisões do SENAR-AR/CE com relação ao trabalho
dos instrutores, impossibilitando a avaliação crítica dos requisitos de honestidade, profissionalismo,
produtividade, pontualidade e da própria realização/qualidade dos cursos de acordo com a demanda real,
formação excessiva de instrutores pelo SENAR-AR/CE além de suas reais necessidades,
ocasionando a qualificação de instrutores sem retorno para a Administração Regional, considerando que o
SENAR/CE utilizou-se de apenas 116 instrutores em 1996, e que já dispunha de 147 instrutores capacitados
e 59 instrutores da EMATER/CE, conforme tabela abaixo:
ANO

N° DE CURSOS MINISTRADOS PELO SENAR/CE

N° DE INSTRUTORES
TREINADOS

1994
1995
1996
1997

4 de Formação Profissional Rural
4 de Formação Profissional Rural
5 de Formação Profissional Rural e 1 de Promoção Social
1 de Formação Profissional Rural
TOTAL

68
79
140
17
304

O não detalhamento dos parâmetros formadores do valor mensal de R$ 8.000,0 pago pelo
SENAR/CE à FAEC para efeito de utilização de suas dependências, conforme Convênio FAEC/SENAR/CE,
de 02/09/96;
g) não fornecimento pelo SENAR/CE de material didático e instrucional para os cursos de
Formação Profissional Rural e Promoção Social;
demanda fictícia por cursos caracterizada pela ausência de consultas e mobilizações prévias dos
instrutores junto às comunidades de trabalhadores rurais e falta de diagnóstico da região quanto à sua
potencialidade de produção;
ausência de uma política de empregabilidade e de melhoria de vida no campo do trabalhador rural
treinado pelo SENAR/CE;
falta de comunicação entre o SENAR e órgãos colaboiadores, quanto às mudanças na
operacionalização dos cursos (cancelamentos/adiamentos), prejudicando as avaliações dos resultados dos
acompanhamentos/supervisões do SINE/CE, SEBRAE/CE, UFC e UECE;
1) reduzido número de cursos de promoção social.
Procedida a audiência por mim autorizada, os responsáveis apresentaram suas razões de
62.
justificativas, devidamente analisadas na instrução de fls.70/82, na qual é proposto que o Tribunal faça diversas
determinações àquela entidade, com o que concorda o Sr. Diretor e o Ilustre Secretário, com algumas
adaptações, acrescentando apenas a proposta de juntar o relatório de Auditoria Operacional às contas relativas
ao exercício de 1997, para exame em conjunto e em confronto. Apresento abaixo as determinações propostas,
com a redação dada pelo Sr. Diretor:
evitar a realização de atividades estranhas ao SENAR por seus funcionários;
implementar ações, objetivando o cumprimento de Contratos, Convênios e Acordos de
Cooperação Técnica, no sentido da realização de supervisões sistemáticas pelos órgãos
27 \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\40006397.doc

1 52
SoU (Mia
°c"'r

Tribunal de Contas da União

*

do Plenátlo
TC-400.063/97-2

colaboradores com o consequente retorno das informações ao SENAR/CE, para fins
gerenciais, visando, inclusive, estimular os instrutores, reduzindo a evasão e tornando-os mais
operantes, desobstruindo o desinteresse por parte dos mesmos em razão dos fatores apontados
no relatório de auditoria (entre outros baixo valor da hora-aula, falta de custeio pelo
SENAR/CE das mobilizações preliminares à programação de eventos, com vista à formação
de novas turmas, pagamento antecipado das despesas com o treinamento com recursos
próprios do instrutor, para posterior reembolso),
realizar, por intermédio dos instrutores, um trabalho de campo junto às comunidades de
trabalhadores rurais, com o fito de colher as necessidades de cada localidade, bem como reunir
os líderes comunitários no sentido de se conhecer e enumerar as deficiências da região para
efeito de uma programação anual consistente e exeqüível, dando maior credibilidade às
previsões de gastos do SENAR/CE e às propostas de programação enviadas aos órgãos
repassadores de recursos;
criar políticas de empregabilidade do pequeno produtor e trabalhador rural (v.g., estabelecendo
um sistema de divulgação junto às Prefeituras, Cooperativas e Sindicatos Rurais), bem como
de mecanismos de motivação e conscientização acerca dos treinamentos oferecidos,
enaltecendo a importância destes na melhoria de vida
- SENAR-AR/GO (TC- 325.251/97-5)
63.

Visão Geral

O SENAR — Administração Regional do Estado de Goiás — AR/GO, é o órgão de execução
63.1
descentralizada das ações de formação profissional rural e promoção social do trabalhador rural, neste Estado
É administrado pela Federação da Agricultura do Estado de Goiás e iniciou suas atividade em 06.04.93.
O SENAR-AR/GO compõe-se de um Conselho Administrativo, uma Superintendência, um
63.2
Conselho Consultivo e um Conselho Fiscal Regional.
O Conselho Administrativo é o órgão máximo no âmbito do SENAR-AR/GO, tendo os
63.3
conselheiros mandato de 3 (três) anos, com duração coincidente com o mandato da Federação da Agricultura
em Goiás, e é composto por 5 (cinco) membros titulares e igual número de suplentes, assim definidos - o
Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, que é seu presidente; 1 (um) representante da
administração central; o Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás, e 2
(dois) representantes de segmentos das classes produtoras.
A Superintendência é o órgão de execução da administração regional, consoante as diretrizes
63 .4
estabelecidas pelo Conselho Administrativo. É dirigida por um Superintendente, designado pelo Presidente
do Conselho Administrativo
O Conselho Consultivo é um órgão de assessoramento ao Conselho Administrativo, com mandato
63.5
coincidente ao desse último colegiado, e é composto por 8 (oito) membros efetivos e igual número de
suplentes.
O Conselho Fiscal Regional é composto por 3 (três) membros titulares e igual número de
63 .6
suplentes, e é indicado pelo Conselho Administrativo para exercer mandato de 3 (três) anos.
A Secretaria de Controle Externo no Estado de Goiás abordou, ao proceder a Auditoria
64
Operacional sob análise, as áreas de Recursos Humanos, Recursos Financeiros, Recursos Materiais e
Formação e Capacitação Profissional, observando o seguinte.
65.

Recursos Humanos
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Não foi verificada pela equipe de auditoria qualquer impropriedade ou deficiência na área de
65.1
recursos humanos. As principais conclusões a que se chegou foram as seguintes:
- As contratações de pessoal efetivo são efetuadas mediante concurso, com a observação das normas
pertinentes,
- Não há casos de empregados cedidos a outros órgãos, desvios de função ou exercício de atividades
estranhas às do órgão;
- Os instrutores dos cursos de formação profissional são contratados como prestadores de serviço,
haja vista a grande variedade de ações e a irregularidade da demanda pelos cursos.
66.

Recursos Financeiros

66.1

A receita da administração regional é constituída de:
I — Recursos alocados pela administração central, oriundos da contribuição mensal compulsória
estabelecida pelas Leis n°8.315/91, 8.540/92 e 8.870/94;
II — Doações e legados;
III — Subvenções de Estados e Municípios;
IV — Multas arrecadadas por infração de dispositivos regulamentares e regimentos oriundos da Lei;
V — Rendas oriundas da prestação de serviços e da alienação ou locação de seus bens,
VI — Receitas operacionais, inclusive financeiras;
VII — Rendas eventuais.
Tais recursos são utilizados da seguinte forma:
I — 80% (oitenta por cento) nas atividades de formação profissional rural e promoção social; e
II — 20% (vinte por cento) nas despesas e custeio e investimer to.
O total das despesas correntes no exercício de 1996 foi de RS 1.147.620,03, sendo:

662

Despesas com ações — R$ 344.405,56
Despesas institucionais — R$ 73.047,91
Despesas com instrutores — R$ 723.393,46
Despesas com supervisores — R$ 6.773,10
Verificamos no Relatório de Planejamento da Auditoria Operacional realizada nos Serviços Sociais
66.3
Autônomos, que o SENAR-AR/GO apresentou no exercício de 1995 um custo unitário bastante elevado, tanto
por hora-aula quanto por participante treinado, sendo superior à média nacional.
Entretanto, no exercício de 1995, o custo por hora-aula se reduziu em 50% e o custo poi - aluno
66.4
em 40%, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Despesa Corrente

Carga Horária

N" de
Participantes

1995

1.383.760,00

17.192

9.399

1996

1.147.620,03

28.000

13.122

e
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Recursos Materiais

67.

Também no tocante a este aspecto, não foi verificada qualquer falha que comprometesse o
67.1
desempenho operacional da entidade. As principais conclusões foram as seguintes:
As instalações e equipamentos estão em perfeito estado de conservação, não havendo espaços
subutilizados ou instalações usadas para atividades estranhas ao órgão;
As despesas com água e luz são custeadas pela FAEG, o que conduz a um baixo custo de
manutenção do prédio;
Os equipamentos, adquiridos mediante licitação, são adquiridos de acordo com as necessidades.
Formação e Capacitação Profissional

68.

Após visitarmos diversos sindicatos rurais, verificamos que o SENAR-ARJGO tem contribuído
68.1
significativamente para o desenvolvimento rural deste Estado. Veja abaixo o quadro de evolução das ações
realizadas desde 1993 e o total de pessoas atingidas.
AÇÕES REALIZADAS

ANO

TOTAL DE PESSOAS
ATINGIDAS

N° DE MUNICÍPIOS
ATINGIDOS

1993

72

933

31

1994

324

4.305

63

1995

681

10.666

83

1996

1.115

13.021

102

267

3.477

100

1997— 1° trim

Analisando o quadro acima, verificamos um incremento bem significativo de um exercício para
68 2
outro, o que demonstra um grande empenho desta regional em atender um número cada vez maior de
produtores e trabalhadores rurais
69

A Unidade Técnica propõe ajuntada do presente processo às respectivas contas.

- SENAR-AR/PA (TC-450.070197-2)

70

Visão Geral

70 1

O SENAR-AR/PA encontra-se estruturado nos seguintes órgãos
Superintendência;
Conselho Administrativo;
Conselho Fiscal Regional;
Gabinete de Apoio à Superintendência;
Coordenadoria Técnica-Pedagógica;
Coordenadoria Administrativo-Financeira
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O SENAR-AR/PA conta com um quadro funcional de 13 empregados. Conta ainda, mediante
Convênio de Cooperação Técnica com o Governo do Estado do Pará, com a cessão de 5 técnicos de nível
superior e 2 funcionários administrativos. A entidade também dispõe de 1 estagiário. A instrutoria utilizada
pelo SENAR-AR/PA é na sua totalidade terceirizada.
70.2

Em Belém, o SENAR-AR/PA ocupa parte do prédio da Federação da Agricultura do Estado do
70.3
Pará — FAEPA, participando do rateio das despesas gerais (limpeza, conservação, luz, telefone, etc.). A
entidade não possui unidades no interior do Estado, valendo-se da estrutura dos Sindicatos de Produtores
Rurais para apoiar suas atividades no meio rural.
70.4

As receitas do SENAR-AR/PA apresentaram a seguinte evolução nos exercícios de 1995 e 1996.
ANO

1995
1996

RECEITA DE
CONTRIBUIÇÃO
(R$)
468.744,00
749.886,00

RADI* (R$)

93.287,00
6.693,00

RECEITA DE
CONTRIBUIÇÃO +
RADI* (R$)
562.571 00
756.579,00

RECEITA
TOTAL (R$)
697.936,00
1.170.895,00

Regionais cuja média de
*Obs: o RADI (Recursos de Aplicação Direta) foi instituído com o objetivo de atender. de forma complementar, as Administrações
arrecadação mensal se situe abaixo de 1.5% da arrecadação iquida do SENAR. Essa parcela complementar refere-se à diferença entre a receita mensal da
Administração Regional e o valor calculado como suficiente para que ela mantenha a estrutura mínima necessária a organização e promova, no mínimo. quatro ações
de formação profissional rural e/ou promoção social por mês.

70.5

No mesmo período, as despesas do SENAR-AR/PA apresentaram a seguinte evolução:
ANO
1995
1996

70 6

DESPESAS CORRENTES
(R$)
781.235,00
1 096 145,00

DESPESAS DE I DESPESA TOTAL (R$)
CAPITAL (R$)
792.209,00
I
10.974,00
1 157 602,00
I
61.457,00

Assim, o balanço entre receitas e despesas da entidade evolui'l da seguinte maneira

•
ANO

RECEITA TOTAL (R$)

1995
1996

697.936,00
1 170 895,00

DESPESA TOTAL
(R$)
792.209,00
1.157 602,00

SALDO (R$)
(94.273,00)
13.293,00

Esses dados indicam que ocorreu um expressivo aumento na receita e na despesa em 1996 (em
70.7
comparação com o exercício de 1995), acréscimo este que se traduziu em uma maior atuação da entidade,
conforme se verifica nos quadros constantes do item 74.4.
Observa-se também que, devido ao grande incremento ocorrido na Receita de Contribuição
70.8
arrecadada em 1996, a Administração Regional tornou-se quase independente da transferência dos Recursos
de Aplicação Direta (RADI).
A entidade não conta com Controle Interno. Há um Conselho Fiscal Regional, que tem por
70.9
finalidade a fiscalização dos atos administrativos da Administração Regional do Pará relacionados com
atividades econômicas, financeiras e contábeis. Ao Conselho Fiscal Regional compete:
acompanhar e fiscalizar a execução financeira orçamentária;
examinar e emitir pareceres sobre o balanço geral e demais demonstrações financeiras;
determinar ao Superintendente a contratação de perícias e auditorias às expensas da
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Superintendência, cientificando o Conselho Administrativo sempre que esses serviços forem
considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções.
A Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará abordou, ao proceder a Auditoria
70 10
Operacional sob análise, as áreas de Recursos Humanos, Recursos Financeiros, Recursos Materiais e
Formação e Capacitação Profissional, observando o seguinte Recursos Humanos

71

Todos os 13 empregados do SENAR-AR/PA foram contratados sem concurso, contrariando o
71 1
disposto no art 13, parágrafo único, do Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aprovado
pelo Decreto n 2 566/92
A entidade não possui quadro próprio de instrutores, que são escolhidos dentre os cadastrados por
71 2
meio de análise currículos e entrevistas. O valor da hora/aula paga aos instrutores é de R$ 10,00 (dez reais)
O controle da entidade sobre as atividades do pessoal resume-se à folha de frequência, não havendo
71.3
avaliações de desempenho ou produtividade
Não foram observados casos de desvio de função, exercício de atividades estranhas às do órgão
71 4
e cessão de servidores a outros órgãos
O número atual de servidores está adequado às necessidades da entidade, ressalvando-se o fato de
71 5
que, mantida a tendência de aumento na quantidade de treinamentos ministrados pelo SENAR-AR/PA,
verificada nos últimos anos, o número atual de supervisores tornar-se-á insuficiente.
72.

Recursos Financeiros

As receitas do SENAR-AR/PA apresentaram a seguinte evolução nos exercícios de 1995, 1996
72.1
e 10 trimestre de 1997:
ANO

1995
1996
1997

RECEITA DE
CONTRIBUIÇÃO
(R$)
468 744,00
749 886,00
241 270,00

RADI (R$)

93 827,00
6.693,00

RECEITA DE
CONTRIBUIÇÃO +
RADI* (R$)
562.571,00
756.579,00
241.270,00

RECEITA
TOTAL (R$)
697.936,00
1.170.895,00
421 701,00

Por outro lado, as despesas do SENAR-AR/PA apresentaram a seguinte evolução nos exercícios
72.2
de 1995, 1996 e 10 trimestre de 1997:

VALORES EM R$

1995

Despesa total
Despesa corrente
Despesa de capital
Despesa (atividade fim)
Despesa (atividade meio)
Pessoal (atividade fim)
Pessoal (atividade meio)
Publicidade e propaganda

792.208,00
781.235,00
10.973,00
623.772,00
168.436,00
160.814,00
77.642,00
38.449,00
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1996
1.157.602,00
1.096.145,00
61.457,00
994.049,00
163.553,00
237.449,00
35.804,00
48.287,00

1997 (I° trimestre)
332.381,00
325.031,00
7.350,00
287.419,00
44.961,00
68.788,00
8.237,00
6.441,00
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VALORES EM R$
Transferências correntes
Consultoria

1995
9.658,00

1996
11.540,00
9.700,00

7:7.063/97-2

1997 (1° trimestre)
3.100,00
3.300,00

Observa-se que, devido ao grande incremento ocorrido na Receita de Contribuição arrecadada,
72.3
a Administração Regional deixou de ser contemplada com a transferência da RADI a partir de 1996.
Apesar de ter aumentado significativamente em 1996, a Receita de Contribuição efetivamente
72.4
arrecadada (aproximadamente R$ 60.000,00 mensais) ainda encontra-se muito abaixo da potencialmente
arrecadável (R$ 350.000,00 mensais, segundo projeções do SENAR nacional). Esse fato foi atribuído às
dificuldades operacionais do INSS, entidade a quem compete a fiscalização da arrecadação dessa receita.
Verificou-se que as despesas com a atividade meio representaram 21% da despesa total em 1995
72.5
(nesse ano a entidade recebeu recursos do RADI), 14% em 1996 e 14% no 10 trimestre de 1997. Desse modo,
a entidade tem procurado respeitar o limite de 20% para as despesas fixas, estabelecido no art. 28 do
Regimento Interno do SENAR nacional. A tendência de queda desse percentual deveu-se ao incremento nas
ações da entidade verificado a partir do PEP/PA (outubro de 1996).
73.

Recursos Materiais

O SENAR-AR/PA não possui sede própria. A entidade aluga parte das dependências da Federação
73.1
da Agricultura do Estado do Pará - FAEPA, no valor de R$ 1.000,00, e participa do rateio das despesas gerais
(limpeza, conservação, luz, etc).
73 2

A entidade utiliza plenamente as instalações fisicas, não tendo sido verificados espaços ociosos.

74.

Formação e Capacitação Profissional

São apresentadas abaixo as ações realizadas pelo SENAR-ARJPA nos exercícios de 1995, 1996
74.1
trimestre
de 1997. Nesse quadro, as ações rurais, apesar de serem atividades de promoção social (PS),
e 10
foram apresentadas separadamente, tendo em vista que suas características são distintas dos treinamentos
típicos da área de promoção social
As ações rurais têm duração de um dia, atingem um público de 2.000 a 4.000 pessoas, e visam
74.2
prestar uma série de serviços gratuitos às comunidades da zona rural, em especial nas áreas de agricultura,
educação, saúde e expedição de documentação básica, como carteira de identidade, carteira de trabalho,
registros de nascimento e de casamento, alistamento militar, CPF e outros. Na implementação dessas ações,
o SENAR-AR/PA tem contado com a colaboração de diversas instituições, dentre as quais cabe mencionar
cartórios, Delegacia Regional do Trabalho, EMATER, Exército Brasileiro, Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, INCRA e INSS.
Com o intuito de aferir a eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da entidade, a equipe
74 .3
de auditoria fez um levantamento de alguns índices referentes aos anos de 1995 e 1996 e para o primeiro
trimestre de 1997.

•

A eficácia foi avaliada pelo número de eventos realizados, pelo número de participantes dos
74.4
eventos e pela carga horária total dos eventos, como demonstrados, respectivamente, nas tabelas que se
seguem. Em todos os critérios, verificou-se uma melhoria substancial nos índices de 1995 para 1996.
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N° AÇÕES
RURAIS

N° TREINAMENTOS

ANO

TOTAL

PS

FPR
1995

142

74

216

4

1996

286

107

393

5

67

18

85

-

1997 (1° trimestre)

N° AÇÕES
RURAIS

N° TREINAMENTOS

ANO

TOTAL

FPR

PS

1995

2028
.

2.367

4.395

10.266

1996

4.859

2.085

6.944

19.208

1997 (1° trimestre)

1.205

412

1 617

-

N° AÇÕES
RURAIS

N° TREINAMENTOS

ANO

TOTAL

FPR

PS

1995

5.574

2.308

'7.882

30

1996

11.143

3.813

14.956

40

2.686

680

3.366

-

1997 (1° trimestre)

A eficiência foi medida pelas seguintes relações número de eventos realizados/número de
74 5
funcionários e número de eventos realizados/número de supervisores Pela evolução dos índices verificou-se
um aumento na eficiência, conforme quadro abaixo
ANO

N° DE EVENTOS*

N° DE EVENTOS/
N° DE FUNCIONÁRIOS

N° DE EVENTOS/
N° DE SUPERVISORES

1995

220

6,7

31,4

1996

398

12,1

56,9

1997
(1° trimestre)

85

2,6

12,1

Obs.

-•

-

n" de evei tos — n e treinamentos n e açoes rurais
** n" de ffineionários = 33
*** n" de supervisores = 7

Com o objetivo de avaliar a economicidade da entidade, foram estabelecidos os seguintes critérios:
74.6
despesa corrente/hora-aula e despesa corrente/aluno. O quadro abaixo espelha o aumento da economicidade
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nos anos estudados
DESPESA CORRENTE (R$)

ANO

DESP. ORRENTE/
** (R$)
ALUNO

1995

781.235,00

99,12

177,76

1996

1.096,145,00

73,29

157,85

325.031,00

96,56

201,01

1997
(1° trimestre)
Ob s :

DESP. CORRENTE/
HORA-AULA* (R$)

* não comput ida a carga floram d e ações rurais
** não compi lados os participantes de ações rurais

Com o objetivo de avaliar a efetividade da entidade, procurou-se aferir o grau de satisfação do
74. 7
público-alvo. Nesse intuito, foram promovidas as seguintes ações:
entrevistas com supervisores, instrutores e alunos dos treinamentos ministrados nos Municípios
de Benevides, Barcarena, São Miguel do Guamá, Primavera e Igarapé-Açu;
envio de questionários aos Presidentes dos Sindicatos de Produtores Rurais dos Municípios que
receberam treinamentos do SENAR em 1995, 1996 e 1997.
No acompanhamento dos treinamentos ministrados pela entidade nos Municípios de Benevides,
74.8
Barcarena, São Miguel do Guamá, Primavera e Igarapé-Açu foram entrevistados 4 supervisores (amostragem
de 100%), 18 instrutores (amostragem de 100%) e 60 alunos (amostragem de 20%). Os formulários de
entrevista utilizados encontram-se nos anexos VIII, IX e X.
74 9

A partir das entrevistas de alunos, obtivemos os seguintes dados:
25% dos alunos entrevistados já haviam participado de outros treinamentos realizados pelo
SENAR (situação que, em princípio, é desinteressante, tendo em vista que a entidade deve
evitar privilegiar um determinado participante em detrimento de outros);
os alunos tomaram conhecimento dos treinamentos por intermédio das seguintes entidades:
Sindicato de Produtores Rurais, Prefeituras Municipais, associações comunitárias, escolas e
EMATER;
80% dos alunos consideraram o curso excelente e 20% consideraram bom;
77% dos alunos consideraram o grau de conhecimento do instrutor excelente 21%
consideraram bom e 2% consideraram regular;
93% dos alunos tem perspectivas de aplicação dos conhecimentos transmitidos nos cursos;
O 100% dos alunos consideraram a carga horária do curso satisfatória e compatível com suas
atividades.

74 10

•

A partir das entrevistas de instrutores, obtivemos os seguintes dados:
50% dos instrutores entrevistados possuem formação de técnico em agropecuária (2° grau) e
17% possuem formação de engenheiro agrônomo (3° grau);
33% dos instrutores entrevistados ainda não fizeram o treinamento metodológico do SENAR;
foram inscritos, em média, 18,2 alunos por treinamento, e concluíram o curso, em média, 16,2
alunos por treinamento (índice de evasão de 11%);
d) os alunos são avaliados por meio de questionamentos orais e pela observação do seu
desempenho nas atividades práticas;
e) o critério de aprovação nos treinamentos são a freqüência mínima de 80% das aulas e
desempenho satisfatório nas atividades práticas;
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O em alguns treinamentos, o horário padrão (das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00) foi
adaptado às necessidades da comunidade, sem prejuízo da carga horária diária de 8 horas.
74 11

A partir das entrevistas de supervisores, obtivemos os seguimes dados:
os treinamentos são ministrados em comunidades situadas num raio de 30 km da sede dos
Municípios, cujos acessos são, em muitos casos, precários, o que justifica o limite de 5
treinamentos por supervisor em cada Município;
os supervisores apresentaram, como sugestão para a melhoria da atuação do SEN AR, a
aplicaçao de mais recursos na capacitação do pessoal do quadro

Também foram enviados questionários a 50 Presidentes dos Sindicatos de Produtores Rurais dos
74.12
Municípios que receberam treinamentos do SENAR em 1995, 1996 e 19Ç'7, dos quais foram devolvidos 28,
evidenciando bom nível de resposta (56% do total). A partir dos questionários, obtivemos os seguintes dados:
75% dos Municípios receberam de 1 a 15 treinamentos, 21% receberam de 1(-. a 30
treinamentos e 4% receberam mais de 30 treinamentos;
72% dos Municípios receberam treinamentos de FPR e PS, 21% receberam apenas
treinamentos de FPR e 7% receberam apenas treinamentos de PS;
em 96% dos Municípios houve participação do Sindicato de Produtores Rurais na escol.ha dos
cursos;
em 89% dos Municípios houve participação do Sindicato de Produtores Rurais na esca ha dos
alunos a serem treinados;
em nenhum Município os alunos pagaram taxa para participar dos cursos;
O o grau de satisfação dos alunos com relação aos cursos foi .valiado como "excelente" em 64%
dos Municípios e "bom" em 36% dos Municípios;
o grau de conhecimento dos instrutores em relação ao conteúdos dos cursos e às tccnicas
utilizadas foi avaliado como "excelente" em 39% dos Municípios e "bom" em 61% dos
Municípios;
em todos os Municípios os conhecimentos transmitidos nos cursos geraram benefie os para a
comunidade (aumento da renda dos alunos ou geração de no JOS empregos);
em 96% dos Municípios os cursos foram supervisionados pelo SENAR;
os sindicatos de Produtores Rurais declararam-se totalmente satisfeitos com relação à atuação
do SENAR em 82% dos Municípios e parcialmente satisfeitos em 18% dos Municípios.

•

Diante dos números expostos nos parágrafos acima, a equipe de auditoria concluiu que "o páblico74.13
alvo encontra-se bastante satisfeito com a atuação do SENAR"
74.14

Foram levantados ainda os seguintes aspectos:
os cursos oferecidos atendem às demandas do setor e às necessidades atuais de aprimoramento
técnico, considerando o nível de instrução dos treinandos;
a entidade distribui aos treinandos o material didático necessário às atividades (lápis, borracha,
papel, pastas, aventais, bonés, sementes, inseticidas, fungicid is, etc.),
o nível do material didático utilizado é satisfatório, contribuindo para a qualidade dos serviços
prestados;
o nível das instalações e equipamentos utilizados é satisfatório, contribuindo para a qualidade

•

dos serviços prestados;
e) o nível e a capacitação dos instrutores é satisfatório, conforme avaliação feita pelos trei:landos
e pelos Presidentes dos Sindicatos de Produtores Rurais;
O a entidade não dispõe de nenhum programa regular de acompanhamento de egressJs que
permita a avaliação do impacto dos treinamentos na melhoria do padrão de renda dos
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treinandos. Todavia, na avaliação dos Dirigentes dos Sindicatos de Produtores Rurais, os
conhecimentos transmitidos nos cursos geraram beneficios para as comunidades (aumento da
renda dos alunos ou geraçao de novos empregos).
Durante a execução dos trabalhos de auditoria operacional, foram também detectadas as seguintes
74.15
irregularidades
admissão de pessoal sem concurso público, contrariando o disposto no art. 13, parágrafo único,
do Regulamento do SENAR, aprovado pelo Decreto n° 566/92, e no art. 37, inciso II, da
Constituição Federal;
existência de 6 prestadores de serviços autônomos que recebem remuneração mensal fixa, sem
que haja contratos formalizados, contrariando o disposto nos arts 60, parágrafo único, e 57,
parágrafo 3°, da Lei n° 8.666/93.

•

A equipe de auditoria propõe preliminarmente seja promovida a audiência dos responsáveis, Srs.
Celso Iran Puget Botelho e Carlos Fernandes Xavier, em virtude das irregularidades relatadas no item 74 15
supra. A Sra. Diretora e o Ilustre Secretário se posicionam de acordo com a proposta.

VOTO
Em primeiro lugar, congratulo-me com as equipes responsáveis pelos trabalhos pela realização de
uma investigação de grande alcance e importância, valorizada ainda mais pela complexidade da matéria Do
extenso trabalho produzido, pode-se tirar importantes conclusões a respeito da atuação da entidade auditada
Por tratar-se de matéria palpitante, permito-me tecer algumas considerações que julgo relevantes
2.
antes de entrar no trato dos aspectos levantados nos relatórios de auditoria

II
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) tem o cbjetivo de organizar, admin , strar e
3
executar o ensino de formação profissional e a promoção social do trabalhador rural em todo o tei ritório
nacional
A formação profissional se insere, assim como o ensino básico, secundário e superior, na formação
do indivíduo, entendida como uma preparação sistemática deste para exercer seu papel perante a sociedade.
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho - OIT, em seu "Relatório .s.ohre o
Emprego no Mundo - 1998/ 1999" , os sistemas de formação se dividem em três grandes tipos: o estatal, o de
livre iniciativa e o cooperativo. O primeiro se caracteriza pelo fato de o Estado desempenhar um papel
preponderante no sistema de formação. No segundo, existem poucas pressões institucionais sobre as empresas
para que estas proporcionem a formação para o trabalhador. No último, há uma divisão de tarefas entre o
Estado e as organizações de empregados e empregadores. Neste sistema, existe uma interação entre as três
partes no sentido de decidir o planejamento e a distribuição da formação, geralmente com uma representação
dos trabalhadores junto às empresas.

•

Pode-se dizer que o Brasil adota uma variante do sistema cooperativo, evoluído a partir deste para
o atual, caracterizado pela existência dos Serviços Sociais Autônomos que, atuando na qualificação dos
trabalhadores, constituem um complemento ao sistema de educação formal
O prefalado relatório da OIT tece algumas considerações a respeito do sistema de formação
profissional adotado no Brasil, excerto do qual passo a reproduzir:
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•

"O sistema brasileiro de formação técnico e prolis..s'ionahzante vem se tornando cada vez mais
inadequado para satisfazer a escala e a natureza das demandas por treinamento no novo ambiente
econômico que vem surgindo. Sistemas de formação, currículos dos cursos, fontes de . financiamento e as
instituições de execução . foram concebidos sob o regime de substituição de importações e, geralmente bem
adaptados ao ambiente no qual nasceram, 'Oram reconhecidos por sua excelência, mesmo para padrões
internacionais. Atualmente sua estrutura é muito rígida e os currículos geralmente muito conservadores
para as atuais necessidades.
O sistema de treinamento existente precisa ser adaptado aos requisitos de inúmeras situações de
emprego e profissões, como trabalho em tempo-parcial, trabalhador autônomo, atividades no setor
informal, terceirização, formação de cooperativas' e preparação de jovens para a sua entrada no mercado
de trabalho pela primeira vez. O perfil da. força de trabalho mudou, com uma crescente participação de
mulheres e de segmentos 'invisíveis' ou tradicionalmente excluídos da força de trabalho, como minorias,
deficientes físicos e trabalhadores rurais. A nova natureza dos empregos e ocupações requer novas
qualificações e habilidades".
A asseveração de que a formação profissional é de fundamental importância para o país se torna
ainda mais evidente em uma época em que o desemprego é um dos maiores, senão o maior problema da
economia mundial, e particularmente da brasileira, onde é preciso que novas vagas sejam criadas para o
enorme contingente de indivíduos recém-chegados ao mercado de trabalho.
Nesse ponto, lembro que o fenômeno da globalização e o vertiginoso avanço tecnológico trazem
dificuldades para a manutenção do nível de emprego no país. O nível e a qualidade dos trabalhadores são hoje
fatores decisivos para o aproveitamento das oportunidades e a redução dos custos sociais que a rápida
transformação tecnológica e a transição a uma economia mais aberta trazem consigo. Assim, os sistemas de
formação devem estar preparados para reagir com rapidez e flexibilidade.
A importância primordial da formação profissional pode ser comprovada pelo perfil da evolução
do emprego no mundo. A demanda por trabalhadores qualificados, tanto em países desenvolvidos quanto em
países em desenvolvimento, tem aumentado. Por outro lado, o aumento de novos empregos para trabalhadores
pouco ou não qualificados, tem sido pequeno, seja em países desenvolvidos ou não, havendo, em alguns casos,
até diminuição. Essa tendência na área industrial é bastante nítida, como se pode ver no gráfico abaixo, relativo
aos Estados membros da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), no período
de 1970 a 1994.
Emprego industrial, qualificado e não qualificado, nos Estados
membros da OCDE - 1970/1994
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A diferença na demanda por trabalhadores qualificados e não qualificados acarreta inevitavelmente
uma diferença salarial entre as duas categorias, fenômeno ainda mais acentuado nos países em
desenvolvimento, conforme o relatório da OIT supracitado.
Aponto aqui um efeito colateral positivo de uma formação profissional eficaz. a diminuição da
brutal desigualdade de renda existente em nosso país A inevitável concentração de renda existente em países
de regime capitalista é decorrente do desemprego, sempre presente, acesso desigual às oportunidades,
diferentes produtividades nos diversos setores da economia e distintos níveis de qualificação dos trabalhadores.
Em um trabalho recente publicado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio13
Econômicos - DIEESE, está demonstrada a situação caótica em que vive esta parcela do povo brasileiro, sem
direito às necessidades básicas do ser humano
O Brasil possui uma renda por habitante próxima de US$ 3 mil ao ano, o que não é considerado
pouco, sendo equivalente à do México e superior à de todos os demais vizinhos latino-americanos. Apesar
disso, figura como um dos países com pior distribuição de renda no mundo.
Os dados de distribuição pessoal da renda impressionam: em 1990, os 50% mais pobres recebiam
12% de todos os rendimentos do trabalho, enquanto os 50% mais ricos se apropriavam de 88%. Esse quadro
de flagrante injustiça, no qual muitos têm pouco, enquanto poucos têm muito, tem correspondência direta com
o fato de 53% dos ocupados ganharem mensalmente até 2 salários mínimos.
Outros indicadores sociais não deixam dúvidas quanto ao alto grau de exclusão que caracteriza
a sociedade brasileira: 30% das crianças até 5 anos de idade apresentam algum grau de desnutrição, a
mortalidade infantil atinge 58 em cada 1.000 crianças nascidas vivas, 20% da população são analfabetos e a
infra-estrutura básica não chega à maior parte dos lares mais pobres.

•

É preciso destacar, porém, que esses dados não deixam transparecer o forte componente regional
da desigualdade no pais Basta citar que, em 1990, 45% dos pobres estavam concentrados na região Nordeste,
principalmente na zona rural. Mas não é apenas a miséria existente nc campo que explica os péssimos
indicadores sociais no Brasil. Nos grandes centros urbanos, a pobreza e os conflitos sociais atingem um
enorme contingente da população.
Tudo isso configura uma situação precária de vida, onde a maioria da população recebe pouco por
seu trabalho, além de não ter a contrapartida de políticas sociais capazes de suprir as carências decorrentes
dos baixos rendimentos. Considerando que o Brasil é hoje um país industrializado e essencialmente urbano,
esse quadro chama a atenção frente à situação dos países centrais, onde características sócio-econômicas e
condições políticas determinaram uma melhor distribuição da riqueza e a conformação de sociedades mais
homogêneas.
Esses países, ditos desenvolvidos ou do Primeiro Mundo, respeitadas as particularidades de cada
um, também viveram momentos dificeis de transformação e de adequação social às intensas mudanças na
forma de organização do trabalho e às tecnologias introduzidas pela industrialização no final do século XIX.
A produção em larga escala, em um contexto de desigualdades sociais e de disputa por mercados, provocou
tensões e rupturas que acabaram por impor mudanças fundamentais tanto na gestão econômica como nas
estruturas sociais.

Este processo de reorganização das sociedades se deu lentamente e só foi concluído após a
e Segunda Guerra Mundial. A partir daí, o processo de democratização desses países significou uma ampliação
e a diversificação da intervenção do Estado e a generalização da presença sindical. O Estado tornou-se um
agente regulador, com o papel de corrigir distorções sócio-econômicas e os sindicatos desenvolveram a prática
das negociações, ampliando as conquistas dos trabalhadores.
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Origina-se, assim, o que se conhece como o Estado do Bem-Estar (Welfare State), em que
21.
a combinação de objetivos políticos e econômicos levou à expansão dos gastos sociais e ao desenvolvimento
de um sistema amplo de previdência, que abrange não somente os trabalhadores ativos, mas também os
aposentados, inativos, desempregados e afastados do mercado de trabalho.
No Brasil, assim como na maioria dos países periféricos, uma distribuição menos desigual da
22
renda ainda está por vir. Diferentemente do que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, o desenvolvimento
econômico experimentado pelos países subdesenvolvidos que se industrializaram não logrou diminuir as
dramáticas desigualdades sociais que os caracterizam, salvo raras exceções.
Nesse contexto, os trabalhos que ora relato assumem capital importância frente aos desafios que
23
se apresentam para o país.
111

.

Ressalto a extrema relevância de que se reveste a auditoria na modalidade operacional, pelas
características que possui. Como já consignado no Relatório de Planejamento de Auditoria Operacional (TC
017.651/96-4), trabalho que norteou a presente auditoria, "a auditoria operacional busca conhecer a
funcionalidade do sistema e não apenas se ele existe em conformidade com as normas. A adequação, o
desempenho satisfatório, são objetivos do exame, em primeiro plano. Procura-se detectar os desperdícios,
os vazamentos de recursos, a inoperância, a ociosidade, a negligência, a omissão, em suma todas os defeitos
de atuação que resultem em prejuízo da rentabilidade, da produtividade, do equilíbrio patrimonial, da
liquidez, da elasticidade, da economicidade, da vulnerabilidade, ou seja, das ~Unções do património, em
decorrência de/á/lia na Administração" (Lopes de Sá, in "Curso de Auditoria", Ed. Atlas, 7' edição, SP:
1989).
Inclusive, a título de ilustração, transcrevo a seguir parte do Voto por mim proferido quando relatei
o TC-011.777/96-6, abordando alguns conceitos de auditoria operaciona1:
Dessa firma, o Tribunal de Contas da União teve seu poder fiscalizador, e conseqüentemente
"4.
suas responsabilidades, significativamente ampliadas a partir da institucionalização da auditoria
operacional, a qual traz vários benefícios, tanto para a entidade ~Nada como para o órgão de controle,
a saber:
identificação de objetivos, políticas e procedimentos organizacionais ainda não definidos;
identificação de critérios para a avaliação do grau de consecução dos objetivos da organização;
4.2.
avaliação independente e objetiva de operações e.specificas;
4.3.
avaliação do cumprimento dos objetivos políticos e procedimentos organizacionais;
4.4.
avaliação da eficácia dos sistemas de controle gerencial;
4.5.
avaliação da confiabilidade e utilização das informações gerenciais;
4.6.
identificação de áreas problemáticas e das suas causas; e
7.
diminuição
de áreas que concorram para uni possível aumento de lucros ou rendas e/ou
4.8.
diminuição ou limitação de custos.

4. 1.

('abe ressaltar que a auditoria operacional é uma evolução natural da auditoria tradicional, que
. icação da
deixou de ser especificamente contábil para tornar-se abrangente, acrescentando à yen]
legalidade e correção dos registros contábeis, a determinação da econonucidade e eficácia das

•

entidades."
Todavia, apesar de ser este um relatório de auditoria operacional, detecto em seu bojo algumas
26
questões que se revestem de caráter de análise da legalidade. Percebo outras que, apesar de poderem ser
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classificadas como operacionais, não se revestem da requerida imporffilcia para poderem ser alçadas a
trabalhos desse porte Em virtude disso, deixo de acatar, data maxima venha, algumas das judiciosas
propostas das zelosas Unidades Técnicas, concentrando-me naquelas que julgo de maior relevância. Nessa
linha de pensamento, entendo que em trabalhos dessa natureza, a ação do Tribunal se reveste de um caráter
mais opinativo/consultivo do que impositivo/punitivo. Dessa forma, os comandos emanados dessa Corte
devem possuir caráter de recomendação, sendo que questões de legalidade apontadas pelas equipes de
auditoria poderão ser remetidas ao Controle Interno para que este as examine quando da apreciação das contas
da entidade
27.

Nesse diapasão, passo a abordar as questões levantadas nos relatórios de auditoria em apreço.
IV

Primeiramente, registro minha anuência à proposta de juntada do TC 325.251/97-5 (SENARAR/GO) às respectivas contas, visto que a entidade sofreu uma avaliação positiva da Unidade Técnica, que
considerou que a mesma vem atingindo com eficiência seu objetivo institucional. Lembro que na fase de
planejamento da auditoria, o SENAR-AR/GO foi apontado como tendo um custo unitário bastante superior
à média nacional Todavia, a equipe de auditoria verificou que houve uma grande redução nos custos dessa
unidade no ano de 1996 (item 66.4 do relatório)

78

V
A Administração Regional do Pará também não sofreu qualquer reparo por parte da SECEX, que
29.
Muito pelo
não detectou quaisquer "deficiências que prejudicassem a operacionalidade da regional".
contrário: sob todos os aspectos que se analise a entidade, medidos pelos índices constantes dos itens 74.4 a
74.6, a entidade obteve uma melhoria no seu desempenho, sem que fossem detectados quaisquer desvios. É
bem verdade que os números levantados referem-se somente aos anos de 1995, 1996 e parte de 1997, o que
prejudica a realização de uma análise prospectiva mais segura; nada obstante isso, já é possível depreender que
houve algum esforço no sentido de aperfeiçoar sua atuação. Outrossim, a equipe de auditoria aponta duas
pequenas impropriedades (item 74.15 do Relatório), em razão das quais sugere a audiência dos responsáveis.
Em virtude das razões já expostas no item 15 retro, deixo de acata: - a sugestão, propondo somente
recomendações referentes aos pontos em comento.
VI
Devido à elevada quantidade de pontos levantados pela equipe responsável pela realização dos
30.
trabalhos no SENAR-ARJMS, destaco aqui somente os mais relevantes
Foram apontadas pela equipe de auditoria algumas impropriedades no tocante à relação entre a
30.1
AR e a FAMASUL. Nesse sentido, foram alvitradas determinações constantes do item 54,1, letras e, o, p, q,
t. Essas impropriedades refletem uma relação não transparente existente entre o SENAR e a entidade patronal
que o administra. No sentido de dar um caráter mais abrangente ao comando do Tribunal, entendo que se
possa reunir essas determinações em apenas uma de caráter geral.
A fragilidade do sistema de arrecadação foi outro ponto relevante apontado pela equipe. Nesse
30.2
sentido, são propostas as seguintes recomendações: item 54, I, letra f, 45, IV, letras a e b, e item V. Em
relação a essa última, acredito que não cabe, nesse momento, uma determinação ao INSS para que este adote
providências visando agilizar a adequação do sistema de recolhimento das contribuições. No meu sentir,
qualquer determinação visando agilizar, melhorar, ou qualquer providência muito genérica, tem a tendência
de carecer da devida força que deve ter um comando emanado desta Corte. Pior ainda quando dirigido a um
órgão que não está sub judice no processo. Assim, acredito que o melhor seja uma recomendação ao SENAR,
tanto à AR/MS quanto à Administração Central, para que adeqüe, inclusive mediante gestões junto ao INSS,
4 1 . \min-linr_482 \zarquivo \ voto 1998\40006397.doe
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o sistema de arrecadação dessa entidade. Oportuno ressaltar que tal ocorrência foi verificada também na
AR/PA.
Assim, em relação às propostas feitas pela Unidade Técnica, acolho as seguintes recomendações
31.
a serem feitas ao SENAR-AR/MS: item 54.1, letras a, b, g, h, i, n, r, s; item 54.11, letras c, d, e, f. Acato ainda
as propostas constantes dos itens 54.V1, 54.VII e 54.IX.

VII
Quanto ao SENAR-AR/CE, acolho as recomendações sugeridas pela Unidade Técnica, com a
32.
Divisão Técnica.
redação dada pelo Sr. Diretor da

r

As conclusões a que chegou a equipe da SECEX/CE têm relação direta com algumas falhas na
33
atuação da entidade, tais como: desestímulo e evasão dos instrutores, programação dos cursos distanciada da
realidade e funcionários exercendo atividades para a entidade patronal. Destaco ainda a auspiciosa sugestão
de que o SENAR/CE crie políticas de empregabilidade, o que poderá complementar e aperfeiçoar a atuação
da entidade. Entendo aqui empregabilidade a que se refere a SECEX/CE de forma ampla, não estando limitada
à inserção do treinado no mercado de trabalho rural, mas também à própria utilização dos ensinamentos dos
cursos em suas atividades diárias.
V II I
Verifico em dois dos relatórios que a equipe de auditoria apontou a existência de uma relação muito
34.
próxima, nebulosa, não transparente, entre a Administração regional do SENAR e a Federação de Agricultura
do Estado, fato que, infere-se, deve se repetir em outras regionais da entidade. Tal relação é caracterizada
primordialmente pela utilização de recursos (humanos e materiais) do SENAR pela organização patronal sem
uma justificativa plausível. Não há, conforme exemplos fornecidos pelos relatórios, uma separação nítida das
duas entidades, o SENAR e a Federação. Ambas ocupam o mesmo prédio, os funcionários muitas vezes
trabalham para ambas as entidades, os recursos materiais de uma são utilizados pela outra. Apesar do SENAR
ser administrado pela CNA e suas Federações, há que se entender que são duas entidades diferentes, com
constituições diferentes, objetivos distintos e fontes de recursos também distintos, inclusive quanto à sua
natureza.
Nessa altura, julgo imprescindível reafirmar o caráter público dos recursos colocados à disposição
35
da Confederação Nacional da Agricultura e das Federações que a compõem, para administrar o SENAR. Os
recursos são destinados por lei, ou seja, impostos pelo ordenamento jurídico para aplicação em determinada
finalidade de interesse público, e não podem ser utilizados em outra finalidade se não naquela para a qual foram
destinados Tal ocorrência caracteriza inadmissível desvio de recursos, repita-se, públicos, para manutenção
de entidade privada. É por essa razão que, em se tratando de uma auditoria operacional, onde os comandos
emanados desta Corte se revestem de um caráter mais consultivo do que impositivo, entendo que ocorrências
dessa natureza devem ser comunicadas ao Controle Interno para que esf.a inclua, nas próximas contas do
SENAR, informações a respeito da questão. Deixo de propor a formação de processos apartados nesse
momento, pois as ocorrências detectadas pelas equipes de auditoria não justificam a criação de tais processos
IX
Por último, devo reafirmar a importância capital da formação profissional em um país como o
36
nosso, onde o caminho a trilhar na busca de um desenvolvimento económico justo e equilibrado ainda é
o imenso. Nesse contexto, a atuação dos Serviços Sociais Autônomos •ê. de grande relevância. Deve se
reconhecer que o SENAR vem procurando cumprir seu papel institucional, apesar da ocorrência de falhas em
algumas regionais, que devem ser sanadas para que a entidade possa aperfeiçoar sua atuação, objetivo que
42 . \\min-1mr_482\zarquivo\voto1998\40006397.doe
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deve ser incessantemente perseguido por todos os que gerem recursos públicos
T C U , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 02 de dezembro de 199

L MAGALHA S DA OC
Ministro-Relator

e

•
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DECISÃO N2 84 1/98 - TCU - PLENÁRIO
Processos n2 TC 400.063/97-2, TC 325.251/97-5, TC 275.144/97-6 e TC 450.070/97-2
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria Operacional.
Responsáveis: SENAR-AR/MS - José Armando Amado (Presidente do Conselho Administrativo) e Elúsio
Guerreiro de Carvalho (Superintendente), SENAR-AR/GO - João Bosco Umbelino dos Santos (Presidente
do Conselho Administrativo) e Antônio Flávio C. de Lima (Superintendente), SENAR-AR/CE - José Ramos
Torres de Melo Filho (Presidente do Conselho Administrativo) e Antônio Bernardino de Carvalho
(Superintendente), SENAR-AR/PA - Carlos Fernandes Xavier (Presidente do Conselho Administrativo) e
Celso Iran Puget Botelho (Superintendente).
Entidade: SENAR-AR/MS, SENAR-AR/GO, SENAR-AR/CE e SENAR-AR/PA.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidades Técnicas: SAUDI, 1' SECEX, SECEX/MS, SECEX/GO, SECEX/CE e SECEX/PA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. recomendar ao SENAR/AR-MS que adote providências no sentido de:
8.1.1 proceder à regulamentação do quadro de pessoal e do plano de cargos e salários, que
devem ser aprovados pelo Conselho Administrativo nos moldes do artigo 19, inciso V, do Regimento Interno
do SENAR-AR/MS, de modo a contemplar a necessidade atual da entidade, inclusive da Unidade Operativa
de Aquidauana/MS — Cera;
8.1.2 observar a obrigatoriedade da realização de concurso apropriado às circunstâncias para
admissão de pessoal em empregos permanentes conforme o artigo 40 do Regimento Interno do SENARAR/MS;
8.1.3 adotar procedimento de formalização de solicitação e autorização da execução da despesa,
evitando os procedimentos verbais que impossibilitam a comprovação e o controle adequado das despesas
efetuadas;
8.1.4 rever a oportunidade de manter convênios cujos repasses de recursos, por parte do
SENAR-AR/MS, não se revertem em ações de formação profissional rural ou promoção social;
8.1.5 efetuar a regulamentação de procedimentos relativos a convênios, contemplando, dentre
outros, os aspectos de execução e prestação de contas, visando atender o artigo 93 do Decreto-lei n° 200/67,
ou adotar supletivamente as Instruções Normativas n° 03/93 e 01/97, da Secretaria do Tesouro Nacional;
8.1.6 implementar no almoxarifado controles de entrada/saída de estoques conciliados com os
registros contábeis, realizando a apropriação de custos de acordo com o consumo em cada atividade;
8.1.7 estabelecer critérios para distribuição do número de eventos de Formação Profissional
Rural — FPR e Promoção Social — PS entre os municípios, com o objetivo de impedir que alguns municípios
recebam muitos cursos enquanto outros não são atendidos;
8.1.8 efetuar o controle do patrimônio mediante a instituição de termos de responsabilidade ou
outra forma de controle que registre a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens que compõem o
patrimônio da entidade;
8.1.9 viabilizar, junto à Administração Central, a adoção de um centro de custos contábil para
registro das operações da UOA-Cera;
8.1.10 realizar eventos de Formação Profissional Rural e Promoção Social também com outras
entidades interessadas no processo de formação de mão-de-obra rural, sem a necessidade de interveniência
dos sindicatos, de modo a obter redução de custos;
8.1.11 promover treinamento dos mobilizadores, visando capacitá-los para a função,
especialmente no tocante à divulgação dos cursos a serem ministrados e à seleção da clientela;
8.1.12 viabilizar ação que permita o acompanhamento e a verificação in loco, por empregado do
SENAR-AR/MS, por amostragem, se for o caso, dos segmentos que compõem a realização dos eventos de
FPR e PS, principalmente daqueles que são realizados por terceiros (parceiros), possibilitando a correção de
eventuais pontos de estrangulamento;
8.1.13 proceder a uma efetiva separação dos encargos entre a AR e a Famasul, com o objetivo
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de evitar que aquela Federação se utilize de recursos humanos, materiais e financeiros do SENAR-AR/MS;
8.1.14 em conjunto com a Administração Central e com o INSS, aperfeiçoar o sistema de
arrecadação;
8.2. recomendar ao SENAR - AR/CE que adote providências no sentido de:
8.2.1 evitar a realização de atividades estranhas ao SENAR por seus funcionários;
8.2.2 implementar ações, objetivando o cumprimento de Contratos, Convênios e Acordos de
Cooperação Técnica, no sentido da realização de supervisões sistemáticas pelos órgãos colaboradores com
o conseqüente retorno das informações ao SENAR/CE, para fins gerenciais, visando, inclusive, estimular os
instrutores, reduzindo a evasão e tornando-os mais operantes, desobstruindo o desinteresse por parte dos
mesmos em razão dos fatores apontados no relatório de auditoria (entre outros: baixo valor da hora-aula; falta
de custeio pelo SENAR/CE das mobilizações preliminares à programação de eventos, com vista à formação
de novas turmas; pagamento antecipado das despesas com o treinamento com recursos próprios do instrutor,
para posterior reembolso);
8.2.3 realizar, por intermédio dos instrutores, um trabalho de campo junto às comunidades de
trabalhadores rurais, com o fito de colher as necessidades de cada localidade, bem como reunir os líderes
comunitários no sentido de se conhecer e enumerar as deficiências da região para efeito de uma programação
anual consistente e exeqüível, dando maior credibilidade às previsões de gastos do SENAR/CE e às propostas
de programação enviadas aos órgãos repassadores de recursos;
8.2.4 criar políticas de empregabilidade do pequeno produtor e trabalhador rural (v.g.,
estabelecendo um sistema de divulgação junto às Prefeituras, Cooperativas e Sindicatos Rurais), bem como
de mecanismos de motivação e conscientização acerca dos treinamentos oferecidos, enaltecendo a importância
destes na melhoria de vida;
8.3 recomendar ao SENAR-AR/PA que adote providências no sentido de:
8.3.1 observar a obrigatoriedade da realização de concurso para admissão de pessoal, em
observância ao disposto no art. 13, parágrafo único, do Regulamento do SENAR, aprovado pelo Decreto n°
566/92;
8.3.2 evitar a contratação informal de prestadores de serviços autônomos;
8.4. recomendar ao SENAR - Administração Central que adote providências, em conjunto com
as Administrações Regionais, junto ao INSS, no sentido de aperfeiçoar o sistema de arrecadação;
8.5. determinar à CISET/MTb que inclua nas contas do SENAR, referente ao exercício de 1998,
considerações a respeito da utilização, pela Confederação Nacional de Agricultura e pelas Federações de
Agricultura estaduais, de recursos humanos e materiais do SENAR;
8.6. enviar cópia dos respectivos relatórios de auditoria às Administrações Regionais e à
Administração Central, assim como do Relatório, Voto e Decisão;
8.7. enviar cópias do Relatório, Voto e Decisão ao Presidente da Câmara dos Deputados, ao
Presidente do Senado Federal e aos Presidentes das Comissões Técnicas da Agricultura e Política Rural,
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Fiscalização e Controle do Senado Federal; ao
Ministro da Agricultura e do Abastecimento e ao Secretário de Controle Interno da CISET/MTb; e
8.8. juntar os processos às respectivas contas referentes ao exercício de 1997.
9. Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e
o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
1■3)
HOMERO DOS SANTOS
Presidente
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 926.184/98-9
NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Advocacia-Geral da União
INTERESSADO: Geraldo Magela da Cruz Quintão, Advogado-Geral da
União
EMENTA: Solicitação. Dúvida suscitada sobre a aplicação de norma
regulamentar do Tribunal. Possibilidade de apresentação das contas anuais
de órgão jurisdicionado de forma consolidada. Conhecimento. Autorização.
Comunicação ao interessado.

Trata-se de solicitação formulada pelo Sr. Geraldo Magela da Cruz Quintão, Advogado-Geral
da União, no sentido de que este Tribunal se manifes"te sobre a possibilidade da apresentação das contas anuais
da Advocacia-Geral da União de forma consolidada, nos termos do art. 27 da Instrução Normativa TCU n°
12/96 (fl. 01).
A solicitação em apreço originou-se de entendimentos diversos de unidades técnicas regionais
deste Tribunal e a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, consubstanciados em Nota
dessa Ciset/PR, anexada ao pedido encaminhado pela AGU.
Aduz o ilustre solicitante que, dada a especificidade da estrutura administrativa daquele órgão,
se a tomada de contas anual fosse elaborada de forma consolidada, propiciaria a esta Corte de Contas "uma
análise bem mais abrangente da atuação da Advocacia Geral da União em todo o território nacional."
Entretanto, aguarda Sua Excelência a orientação deste Tribunal de forma a elucidar a questão.
A Nota da Ciset/PR (fls. 02/05), encaminhada pela AGU, informa que as contas anuais do
exercício de 1994 foram elaboradas por Unidade Gestora, tendo em vista a pequena estrutura organizacional
então existente no Órgão, constituído de três Unidades Gestoras.
Com a criação, no exercício de 1995, de mais 28 Unidades Gestoras e com fundamento no art.
13 da Instrução Normativa n° 06/94-TCU, as contas daquele exercício foram apresentadas de forma
consolidada. Contudo, ante a ausência de autorização para adoção desse procedimento, o Órgão foi orientado
a apresentar as Tomadas de Contas Anuais por Unidade Gestora.
No exercício de 1997, em cumprimento a essa orientação e com o advento da Instrução
Normativa n° 12/96-TCU, que, entre outras medidas, instituiu a tomada de contas simplificada para as
Unidades Gestoras cuja despesa realizada não ultrapasse o limite estabelecido pelo Tribunal de Contas da
União, foi adotado esse procedimento.
Por conseguinte, as contas da Procuradoria da União no Estado do Pará, relativas a 1997,
foram julgadas regulares, com ressalva, porque apresentadas de forma simplificada, uma vez que a AGU não
se encontrava entre os órgãos/entidades elencados nos Capítulos II e III da IN/TCU n° 12/96. Já as contas dos
Procuradores nos Estados do Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, também apresentadas de forma simplificada,
não receberam qualquer ressalva no julgamento. Essas decisões, que se entende conflitantes, estariam gerando
insegurança sobre o procedimento mais adequado a utilizar.
Do ponto de vista exarado na Nota, entende-se que a AGU deveria receber o mesmo
tratamento dispensado aos demais órgãos a que se refere o Capítulo I da IN/TCU n° 12/94 (Poderes
Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União e Defensoria Públicas da
União e do Distrito Federal e dos Territórios) que apresentam as suas contas de forma consolidada.
Argumenta-se que existe uma grande centralização administrativa na gestão dos recursos da
AGU, sendo o Advogado-Geral da União o Ordenador de Despesas Titular. Dele também dependem as
atividades de assinatura de contratos, convênios e seus aditivos; ratificação de processos de dispensa e
inexigibilidade de licitação; aprovação de processos licitatórios, autorização para viagens (diárias e passagens);
-

•
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e atos de concessão de aposentadorias, pensões e admissões.
Acrescenta-se, ainda, no documento que as despesas de todas as Procuradorias da União
localizadas nos Estados são inferiores ao limite estabelecido para a apresentação das contas de forma
simplificada.
A 6' Secex, encarregada da instrução destes autos, analisa a matéria nos seguintes termos (fls.
54 e 55):
A AGU anexa à sua solicitação a Nota s/n, da Secretaria de Controle Interno da
Presidência da República (CISET/PR), datada de 27 de Agosto de 1998 (fls. 02/05), informando que são
dissonantes os entendimentos da CISET/PR e da 6" SECEX no que diz respeito à entrega de contas da
Unidade de modo consolidado, e que algumas Unidades da AGU, por se encontrarem suas despesas
dentro do limite estabelecido pelo TCU, apresentarem suas contas de maneira simplificada sem que tal
fato tenha merecido ressalva do Tribunal, enquanto outras, em iguais condições, tiveram ressalvas (item
5 a 8).
Inicialmente vale fazer um breve relato acerca da consolidações de Contas apresentadas
a esta Corte. Até 1994 algumas Unidades jurisdicionadas apresentavam suas Tomadas ou Prestações
de Contas de modo consolidado em função de autorização especifica (Resolução/TCU n° 152/74,
Resolução n° 214/83, Decisões Plenário n° 169/92, 596/92, 004/93, 013/94 e 201/94). Em adição, a
IN/TCU n° 06/94 manteve, em seu art. 32, a possibilidade de apresentação de forma consolidada
considerando programas ou atividades da mesma natureza (no que foi mantido pela sua sucessora, a
IN/TCU n° 12/96, art. 27, no que diz respeito a processos informatizados). Por sua vez a Decisão
Normativa/TCU n° 005/94, de 12.12.94, em seu art. 3°, estabeleceu:
'Art. 3° Ficam mantidas as consolidações das contas atualmente autorizadas, que deverão ser
remetidas ao Tribunal de acordo com as disposições da IN/TCU n°06/94, na forma não simplificada. '
5.1. Todavia, por meio da Decisão n° 562/95 - Plenário, esta Casa decidiu:
'tornar insubsistentes todas as decisões anteriores do Plenário que autorizaram a remessa de
processos de tomadas e prestações de contas de forma consolidada.'
5.2. Tal decisum teve por base os argumentos de que as consolidações não alcançaram a
racionalização imaginada, não tendo contribuído para a eficiência e eficácia do controle, e o fato de
a consolidação ter sido considerada mera agregação de Contas, sem nenhum resultado prático.
5.3. No entanto, o Tribunal, em decisão recente, admitiu a possibilidade de apresentação
consolidada de contas, considerando algumas especificidades do Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte (SENA T) e Serviço Social do Transporte (SEST) - Decisão n.° 562/95-P, Ata 29/97, e
Decisão n.° 668/98-P, Ata 40/98.
Dito isto, passemos à análise do pleito. De plano, cabe ter presente que o Tribunal, ao
acolher proposta desta Secretaria nas contas da AGU, relativas ao exercício de 1995, determinou, na
Sessão de 21/11/96, que os seus processos de tomada de contas fossem apresentados de forma distinta,
—
por unidade gestora, tendo em vista a criação, naquele ano, das unidades gestoras nos estados da
Federação. A determinação foi transmitida formalmente, como não poderia deixar de ser, pelo oficio
n.° 522/96 - 6 SECEX, de 29/11/96 (fl. 53).
Como se depreende dos documentos apensados à fl. 08/41, podemos observar que a AGU
tem sua estrutura bastante centralizada nas Unidades Gestoras 110061 (CSG/DGA) e 110062
(CGRH/DGA), que executam, respectivamente, 14,2% e 72% de toda a despesa do Órgão, não chegando
nenhuma de suas outras UG a mais de 1,5% da despesa total, que em 1997 totalizou R$ 24.977.928,08.
7.1 E, ainda, como se pode observar, também, desses mesmos documentos, o Sr. AdvogadoGeral da União é ordenador de despesas responsável por todasas suas Unidades, sendo os titulares nos
Estados apenas responsáveis por delegação. Isso faz com que o mesmo assine conjuntamente todas as
contas apresentadas por aquele Órgão por meio de suas diversas Regionais.
7.2. Corroborando essa ocorrência, temos o fato de não haver ainda aquela Unidade editado
seu Regimento Interno, conforme estatui a Lei Complementar 73/93, o que faz com que o Advogado2
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Geral conste como ordenador de despesas titular, procedendo delegações de competência para atos
especificos, como pudemos observar o constante nas Portarias n.° 859 a 874, de 30-8-98, às fls. 52, onde
faz precisamente esta delegação para os diversos atos que ali enumera, o que reforça a tese da
centralização.
7.3. A CISET/PR informa, também (item 14, 15 e 16 da já mencionada Nota, f7. 4), que esta
centralização se estende à área de recursos humanos (inclusive aposentadorias, pensões e admissões),
assinatura de contratos, convênios, termos aditivos, ratificação de processos de dispensa e
inexigibilidade de licitação, aprovação de processos hcitatórios, autorização para viagens (diárias e
passagens), dentre outras, estando sua contabilidade analítica em Brasília, onde é arquivada toda a
respectiva documentação.
7.4. Desse modo, analisando essa estrutura que se nos apresenta, podemos concluir que a
AGU executa 86% de seu orçamento em Brasília, sobretudo nas UG 110061 (responsável pelo
pagamento de recursos humanos) e 110062, sendo o Advogado-Geral da União o Gestor máximo de
seus recursos.
8. Face ao exposto, submetemos os presentes autos à consideração superior, propondo que:
seja autorizada a Advocacia-Geral da União a apresentar as suas contas, a partir do
exercício de 1998, em um único processo, observando-se as disposições contidas no artigo 14 da IN/TCU
n°12/96; e
seja determinado o arquivamento do processo."
É o Relatório.
VOTO
A solicitação objeto do expediente encaminhado pelo Advogado-Geral da União pode ser
acolhida.

•

A Advocacia-Geral da União, pelas normas vigentes até o exercício de 1997, estava sujeita a
organizar as tomadas de contas anuais de forma completa e por unidade gestora. O descumprimento dessa
norma foi o motivo da ressalva nas contas do exercício de 1997 da Procuradoria da União no Estado do Pará.
Recentemente, no entanto, o art. 23 da IN/TCU n° 12/96 foi alterado pela IN/TCU n° 26/98.
Essa modificação incluiu a AGU entre as unidades passíveis de organizarem suas tomadas de contas anuais
de forma simplificada sempre que a despesa de suas unidades gestoras for inferior ao limite fixado para esse
fim, nos termos do § 2° do art. 23 da supracitada IN n° 12/96.
A pretensão do consulente, contudo, está fundamentada no art. 27 da referida IN/TCU n°
12/96. Por esse dispositivo o Tribunal poderá determinar, considerando os programas ou atividades da mesma
natureza, a apresentação das contas de forma consolidada.
II
O limite para apresentação das contas de forma simplificada, para as contas relativas ao
exercício de 1998, foi fixado em R$ 30.000.000,00 (Decisão Normativa n° 22/98). Das 33 Unidades Gestoras
da AGU, 27 geriram, em 1997, menos de R$ 200.000,00 e a soma da despesa de todas as UG, nesse mesmo
exercício, foi de R$ 24.977.928,08 (fl. 08).
Quase a totalidade do orçamento da AGU tem sua execução centralizada em duas unidades,
em Brasília (UG 110061 - Coordenadoria-Geral de Serviços Gerais e UG 110062 - Coordenadoria-Geral de
Recursos Humanos), sendo o Advogado-Geral da União o ordenador de despesas titular, não só dessas duas
unidades como também de todas as Procuradorias da União nos Estados da Federação.
É por essa razão que o Sr. Advogado-Geral da União solicita que lhe seja autorizada a
apresentação consolidada das contas do órgão que dirige.
Ante as justificativas oferecidas e tendo em vista que a adoção da medida requerida irá
racionalizar as atividades administrativas daquele órgão sem comprometer o controle da despesa pública por
parte deste Tribunal, entendo plausível a pretensão da AGU.
3
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Além da consolidação, considero que poderá a AGU, sempre que o total de suas despesas
realizadas no exercício não ultrapassar o limite anualmente fixado pelo Tribunal, organizar o seu processo de
contas anual de forma simplificada, nos termos do art. 23 da IN/TCU n° 12/96, com a redação dada pela
IN/TCU n° 26/98.
Dessa forma, acolho os pareceres da Unidade Técnica, com o adendo acima referido, e VOTO
por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 1998.

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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Processo n° TC-926.184/98-9
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessado: Geraldo Magela da Cruz Quintão, Advogado-Geral da União.
Órgão: Advocacia-Geral da União.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 6 Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente solicitação para, no mérito, autorizar, nos termos do art. 27, caput, da Instrução
Normativa/TCU n° 12/96, a Advocacia-Geral da União a apresentar as suas contas anuais, a partir do
exercício de 1998, consolidadas em um único processo, devendo ser observadas as disposições contidas no
art. 14 da referida norma ou, caso o total das despesas realizadas no exercício não ultrapasse o limite
anualmente fixado pelo Tribunal, as disposições do art. 24 dessa mesma Instrução Normativa;
8.2. dar ciência ao Sr. Advogado-Geral da União do inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório
e do Voto que a fundamentam; e
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
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HOMERO DOS SANTOS
Presidente

CARLO ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n°625.314/97-2
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Justiça Federal de Primeira Instância de Porto
Alegre - RS
INTERESSADO: MULTIMATER Materiais de Escritório e
Informática Ltda.
EMENTA: Representação. Alegação de aplicação indevida da multa
prevista no art. 87 da Lei n° 8.666/93 à interessada. Ocorrência não
amparada pelo § 1 0 , art. 113, da Lei n° 8.666/93. Não Conhecimento.
Comunicação à interessada.

•

•

Em exame representação interposta junto a esta Corte pela Multimater Materiais de
Escritório e Informática Ltda, "contra Decisão prolatada pela Justiça Federal de 1" Instância na Tomada de
Preços 003/97 que trata de aquisição de Materiais para Processamento de Dados".
A representante questiona a aplicação, pela Justiça Federal de 1' Instância, da multa prevista
no art. 87, inciso II da Lei n°8.666/93.
Consta dos autos que referida multa foi aplicada em decorrência da entrega, por aquela
empresa, de material divergente do solicitado no edital licitatório, conforme entendimento daquela Corte.
Alega a representante que entregou, na data aprazada, exatamente o material que constava
da proposta apresentada à Comissão de Licitação, ou seja, cartuchos marca Mega Ink, e pela qual foi
adjudicada, não considerando justo ser apenada com a multa por atraso ou falta de entrega do material.
Acrescenta que concordou passivamente com a retirada dos produtos entregues. Argüi, ainda, em sua
defesa, que a Justiça Federal não opôs qualquer restrição ao material, mesmo após ter avaliado as amostras
apresentadas anteriormente.
O Diretor do Foro em exercício argumentou que o edital licitatório previa a aquisição,
dentre outros objetos, de "670 (seiscentos e setenta) cartuchos de tinta preta, HP 51629A", tendo a
representante sido vencedora por ter apresentado o menor preço; quando da efetiva entrega do material foi
verificado que tratava-se de cartuchos remanufaturados, ou seja, não eram novos. Os produtos não foram
recebidos e a referida empresa notificada para entregar o material requerido no Edital. Como somente foi
apresentada defesa, foi aplicada a penalidade prevista no Edital.
Por meio do despacho constante às fls. 53, determinei a realização de diligência à Seção
Judiciária a fim de obter os seguintes esclarecimentos:
"a) a fundamentação legal da multa aplicada a Multimater Materiais de Escritório e
Informática;
b) a atual situação, ou seja, após a aplicação da multa, quais as providências tomadas pelo
órgão licitante com referência a licitação."
A seguir, apresento o parecer do analista instrutor do processo acerca dos esclarecimentos
prestados e a proposta apresentada, acolhida no âmbito da Secretaria de Controle Externo no Rio Grande
do Sul:.
Após historiar os fatos referentes ao incidente no procedimento licitatório apresentou a
Seção Judiciária os seguintes esclarecimentos
A respeito do fundamento legal para aplicação da multa à empresa, informou o órgão que
"a multa prevista no referido Edital tem amparo legal no inciso II, do art. 87, da Lei 8.666/93" (t7. 56).
Sobre as providências tomadas pelo órgão com relação a licitação, assim pronunciou-se a
Seção Judiciária (f7. 56 e 57):
'Tendo em vista que a empresa não efetuou o pagamento, a Administração decidiu enviar
cópias dos autos à Fazenda Nacional para que as providências relativas ao débito fossem tomadas.
MIN-HGS-457\C:DOCITMEN'TOSVDOCS-625314972
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Quanto ao material adjudicado à empresa, a Justiça Federal teve de providenciar a sua
aquisição por meio de outro procedimento licitatório, afim de suprir suas necessidades."
Relata, ainda, o Diretor do Foro em exercício que "houve grande transtorno à Justiça
Federal causado pela não entrega dos cartuchos no prazo programado. A Administração teve de pedir
empréstimo do material a outros órgãos públicos a fim de não parar o trabalho dos Juízes e
servidores. (ti. 57)"
III - Conclusões
Verifica-se, até aqui, que os atos praticados, tanto pela Seção Judiciária como pela
empresa Multimater, concorreram para o surgimento da presente controvérsia. A empresa, embora não
tenha descumprido o edital, conforme concluiu a instrução das fls. 48 a 52, utilizando-se de uma
inespecificidade deste, ofereceu um produto reaproveitado - de qualidade inferior, portanto. A Seção
Judiciária, por sua vez, poderia ter percebido que o produto oferecido - sendo o único de marca
diferente dos demais (ft 59) e a um preço muito menor (R$ 24,40 contra R$ 31,00 da média de mercado)
- era de qualidade inferior, podendo, neste caso, por meio do disposto no art. 43, inciso IV, da Lei
8.666/93, ter, após averiguação com o fornecedor, desclassificado a proposta pela sua incompatibilidade
com os preços de mercado. Entendemos, assim, que havendo culpa concorrente nos acontecimentos, não
deve a Administração, aproveitando-se da supremacia de poder que tem nas relações contratuais,
penalizar excessivamente o contratante, pois esta superioridade é fundamentada exclusivamente no
interesse público e este não coaduna a aplicação desproporcional entre a penalização e o dano causado.
A realização de diligência permitiu verificar que os autos foram encaminhados à Fazenda
Nacional para providências com relação ao débito oriundo da aplicação da multa. Neste caso,
entendemos que as proposições da instrução das fls. 48 a 52, podem ser mantidas com um ligeiro
acréscimo nas determinações do item 24.2, (fl. 51-52) nos seguintes termos:
'a) adotar os procedimentos com vistas a promover, consubstanciada no art. 79, inciso II
da Lei n° 8.666/93, a rescisão amigável dos compromissos assumidos para com a empresa Multimater
Materiais de Escritório e Informática Ltda., oriundos da Licitação realizada sob a modalidade Tomada
De Preços n° 003/97 (fornecimento de 670 cartuchos de tinta preta HP 51629 A, item I. 1.i do edital),
buscando a solução negociada para o litígio criado, a partir do entendimento de que o material
adjudicado não serve aos interesses desse Órgão, reduzindo a termo a rescisão e dele fazendo constar
cláusulas que visem a resguardar os interesses da Administração;
b) retirar, com a solução da lide, as penalidades impostas à empresa, isso fazendo constar
do termo, por serem inaplicáveis ao caso, haja visto que não está caracterizado o descumprimento de
obrigação por parte do licitante;
providenciar, a partir de então, a anulação do empenho efetuado e as medidas
necessárias ao encerramento da situação criada com a empresa licitante;
fazer constar dos editais de licitações a descrição sucinta e clara do objeto das mesmas,
evitando, assim, a criação de situações semelhantes a em análise.
tomar providências junto à Fazenda Nacional para cancelamento do débito, tendo em
vista a determinação para a retirada da multa previamente imposta.
12.3 de acordo com o art. 194, II do Regimento Interno do TCU, seja após a deliberação
que vier a ser tomada, efetuada juntada deste processo aos autos referentes à Tomada de Contas do
exercício de 1997 do órgão.
12.4 seja dada ciência ao interessado da decisão que vier a ser proferida."
É o relatório.

VOTO
No expediente sob exame a empresa Multimater Materiais de Escritório e Informática Ltda
questiona a aplicação, pela Justiça Federal de i a Instância, da multa prevista no art. 87, inciso II da Lei
n°8.666/93.
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Tendo em vista a análise empreendida nestes autos, conclui, divergindo dos pareceres
emitidos, que a ocorrência aqui relatada não está amparada pelo § 10 do art. 113, da Lei n° 8.666/93, não
podendo, portanto, ser conhecida a representação formulada.
Assim, Voto no sentido de que esta Corte de Contas adote a Decisão que submeto à
deliberação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 02 de dezembro de
1998

HUM TO GUIMARÃES SO
Ministro-Relator

•
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DECISÃO N° 8 43

/98 - TCU - PLENÁRIO

1.Processo n°: 625.314/97-2
2.Classe de Assunto: VII - Representação
3.Interessado: Multimater Materiais de Escritório e Informática Ltda.
4.sárgão: Justiça Federal de Primeira Instância em Porto Alegre/RS
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo, no Rio Grande do Sul
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, decide:
8.1 não conhecer da representação interposta; e
8.2 dar conhecimento desta Decisão à interessada.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
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GRUPO II- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC — 925.308/98-6
NATUREZA: Solicitação de realização de Auditoria
ENTIDADE: Fundação Nacional de Saúde
INTERESSADO: Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte

EMENTA: Solicitação de realização de auditoria. Requisitos contidos
no art. 71, IV da Constituição e art. 38, I da Lei n° 8.443/92 não
atendidos. Solicitação em questão não apresenta indícios de
irregularidades. Auditoria em execução na área de saúde não se
relaciona ao pedido. Informação ao interessado de que este Tribunal,
por força dos dispositivos legais citados está adstrito a atender
solicitações de realização de auditorias oriundas do Congresso
Nacional. Arquivamento.

•

Trata o presente processo de solicitação de realização de auditoria, formulada pela
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, na representação da Fundação Nacional de
Saúde daquele estado com a finalidade de "investigar a aplicação dos recursos destinados àquela
instituição."
A Lla SECEX observa que, ante o disposto no art. 71, inciso IV da Constituição Federal e
nos arts. 1°, inciso I e 38, inciso I da Lei n° 8.443/92, este Tribunal está adstrito a atender às solicitações
de realização de auditorias do Congresso Nacional.
A Unidade Técnica observa, entretanto, que, por força da Decisão n° 476/98 — Plenário, de
29.07.98, está programada para o 2° semestre de 1998 a realização de auditoria na Fundação Nacional de
Saúde — Coordenação Regional do Rio Grande do Norte nas áreas de Vigilância Epidemiológica,
Medicamentos e Combate a Doenças e Saneamento.
Finalizando, propõe que o Tribunal:
deixe de conhecer a presente solicitação por não preencher os requisitos previstos no art.
71, inciso IV da Constituição Federal c/c os arts. 1°, inciso II e 38, inciso Ida Lei n° 8.443/92;
informe ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte
acerca da inclusão da auditoria na Fundação Nacional de Saúde — Coordenação Regional do Rio Grande
do Norte no Plano de Auditorias deste Tribunal para o 2° semestre de 1998 e que os resultados da mesma
lhe serão comunicados após a conclusão dos trabalhos.
É o Relatório.
VOTO
Não resta dúvida, ante o mandamento constitucional contido no art. 71, inciso IV, de que
este Tribunal está adstrito a atender solicitações de realização de auditorias oriundas da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito.
Acrescente-se que a solicitação da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte não faz
referência a nenhum indício de irregularidade que pudesse ser apurado como denúncia
Assim, entendo que a proposta no sentido de que a Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Norte seja informada acerca dos resultados da auditoria determinada pela Decisão Plenária n° 476/98
não deva ser acolhida em função da natureza dos trabalhos, de cunho operacional abrangendo todo o
Sistema Único de Saúde e não somente um órgão, entidade ou região geográfica, não contemplar a
solicitação em questão.
MIN-HGS-455\ C DOCUMENTOS \DOCS:92530898
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

do *Plenário

Diante do exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em O 2de dezembro de
1998.

HUM RTO GUIMARÃES S UTO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 84 4 /98 - TCU - PLENÁRIO

1.Processo n°: TC 925.308/98-6
2.Classe de Assunto: VII — Solicitação de Realização de Auditoria
3.Interessada: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte
4. Entidade: Fundação Nacional de Saúde/RN
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: 4a SECEX
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. informar ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte que este
Tribunal, por força do art. 71, inciso IV da Constituição Federal e nos arts. 1°, inciso II e 38, inciso I da
Lei n° 8.443/92, está adstrito a atender solicitações de realização de auditorias formuladas pela Câmara
dos Deputados, Senado Federal, ou suas comissões técnicas ou de inquérito;
8.2. arquivar o presente processo.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
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GRUPO I - CLASSE VII- Plenário
TC-014.853/97-3
Natureza: Representação
Interessado: Juiz Federal Substituto da Vara Única de Juiz de Fora
-MG
Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Ementa: Conhecer da presente Representação, para considerá-la
improcedente, visto que os atos de ascensão funcional são anteriores
à declaração de inconstitucionalidade emitida pelo STF (Adin
837-4). Ciência ao interessado. Arquivar os autos.

Trata-se de Representação formulada pelo Juiz Federal Substituto da Vara Única de Juiz de Fora
- MG, versando sobre atos administrativos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), objetos de
ação civil pública, que tiveram por finalidade o preenchimento de cargos da instituição mediante a figura
da ascensão funcional (fl. 1 e anexos de fls. 2/43).
A instrução dos autos (fl.92), a cargo da SECEX/MG, esclareceu preliminarmente que .
02
"3. Em atendimento à diligência de fl. 49, a UFJF apresentou os esclarecimentos de fls. 54 a 91,
dos quais destacamos a informação de que os servidores mencionados na representação (fls. 418)
ascenderam aos cargos atuais por meio de três processos seletivos internos: n°02/89, n° 16190 e
nO 48191 (fls. 56, alínea "h"; 67, 71 e 75).
3.1.0 efetivo enquadramento dos servidores nos novos cargos ocorreu no período compreendido
entre 01.04.90 e 04.10.91 (fls. 56, alínea "c", e 78184).
4. O assunto relativo à ascensão já foi exaustivamente discutido no âmbito desta Corte, estando
o entendimento predominante consubstanciado no Enunciado de Decisão n°238: 'Não é permitido
o provimento de cargo público por meio de ascensão funcional a partir de 23-04-93, data em que
foi declarada a inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal do dispositivo da Lei
8112190 que trata do assunto."
Conclusivamente,
pronunciou-se, com a anuência do Diretor da 3' DT e do Secretário da
3.
SECEX/MG, nos seguintes termos:
"5. Considerando que os atos administrativos em exame nos autos promoveram, por intermédio da
figura da ascensão funcional, o preenchimento de diversos cargos na Universidade Federal de Juiz
de Fora (UEIF) em datas anteriores ao Julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Liminar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade - Adin n° 837-4, deferida como Medida Cautelar em
Sessão Plenária de 11.02.93, daquele Augusto Colegiado, publicada no 1).1 de 23.04.93; e
considerando o entendimento deste Tribunal de Contas da União, expresso no Enunciado de
Decisão ti° 238, de que não é permitido o provimento de cargo público por meio de ascensão
funcional somente a partir da data do pronunciamento do STF, submeto os autos à consideração
superior, propondo que o Tribunal delibere por:
5. 1.conhecer da presente representação por preencher os requisitos de admissibilidade previstos
no 'caput' do art. 213 do Regimento Interno para, no mérito, considerá-la improcedente;
5.2. encaminhar ao interessado cópia desta Decisão, do Relatório e do Voto que a fundamentam
5.3.determinar o arquivamento destes autos."

•

É o Relatório.
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VOTO
Inicialmente, cumpre registrar que a Representação sob exame merece ser conhecida por este
Egrégio Tribunal, vez que preenche os requisitos de admissibilidade inscritos no "caput" do art. 213 do seu
Regimento Interno.
Quanto ao mérito, tendo em vista que restou suficientemente demonstrada nos autos a inexistência
de irregularidade nos atos administrativos de ascensão funcional ora representados, porquanto praticados
em datas anteriores ao Julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Liminar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADIN n° 837-4 ( DJ de 23.04.93), e considerando a jurisprudência predominante
neste Tribunal, a exemplo da Decisão n° 579/98 — Plenário, proferida em Sessão de 26.08.98, no TC
— 001.126/95-4 (Sigiloso), in BTCU n° 61 de 31.08.98, bem como da Decisão n° 271/98 — 2' Câmara,
em Sessão de 05.11.98, no TC n° 023.596/94-5 publicado na Ata n° 38 de 05.11.98, da 2' Câmara, no
sentido de que não é permitido o provimento de cargo público por meio de ascensão funcional somente
a partir da data do pronunciamento do STF sobre a matéria.
Ante o exposto, acolho os pareceres da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário
TCU., Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 1998

VALvffl CAMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

845 /98-TCU-Plenário

Processo n° TC - 014.853/97-3
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Juiz Federal Substituto da Vara Única de Juiz de Fora - MG
Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
Relator: Ministro Valmir Campelo
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 presente Representação por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
"caput" do art. 213 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2 - encaminhar ao interessado cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.3 - arquivar o presente processo.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
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HOM RO DOS SANTOS
Presidente

VALMIR CA PELO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-004.415/98-1 (com 1 volume)
Natureza: Representação
Órgão: Tribunal de Contas da União
Interessado: Deputado Federal Augusto Carvalho
Ementa: Representação formulada pelo Deputado Federal Augusto
Carvalho sobre possível irregularidade que teria ocorrido no contrato
celebrado entre este Tribunal e a empresa Link-Data Informática
Serviços Ltda., com inexigibilidade de licitação. Conhecer da
Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente.
Encaminhar cópia da Decisão, Relatório e Voto que a fundamentam,
ao interessado, arquivando o processo.

Cuidam os autos de Representação formulada pelo Deputado Federal Augusto Carvalho sobre
possível irregularidade que teria ocorrido no contrato celebrado entre esta Corte de Contas e a empresa
Link-Data Informática Serviços Ltda., com inexigibilidade de licitação, em 20.05.98.
A instrução, a cargo da r SECEX, informa que:
02.
"2. Segundo denúncia encaminhada ao Gabinete do nobre Deputado (fls. 02103), o contrato em
questão visava a aquisição de um software para atender ao setor de Patrimônio e 'que para adquirir
este tipo de solução, ou seja obter um sistema (software) que tenha como finalidade o registro do bem
patrimonial, o seu gerenciamento e a obtenção de informações históricas deste bem, não é preciso
necessariamente recorrer a um fornecedor 'exclusivo ' que às vezes acaba adquirindo por um preço
demasiadamente alto e empregando inadequadamente o recurso da inexigibilidade'.
Para subsidiar a instrução dos autos, esta Unidade Técnica promoveu diligência à Secretaria
Geral de Administração - SEGEDAM solicitando cópia integral do processo TC-001.725198-1, cuja
cópia encontra-se em anexo.
Cabe destacar que o referido TC-001.725198-1 versa sobre a aquisição de solução integrada para
gerenciamento de almoxarifado, patrimônio e compras deste Tribunal e traz em seu bojo (fls. 95199)
2 Terezinha de Jesus Carvalho, o qual
o esclarecedor parecer da lavra da ilustre Consultora-Geral, Dr
merece ser transcrito na íntegra:
'Cuida-se, nos presentes autos, do exame da viabilidade jurídica da aquisição direta de uma solução
integrada, composta de software, hardware e serviços de informática necessários ao gerenciamento das
atividades de almoxarifado patrimônio e compras, do Tribunal de Contas da União, em substituição ao
sistema hoje existente no computador de grande porte, cuja desativação deverá ocorrer até 9 de julho
do ano em curso.
2. Segundo justificativa apresentada, às fls. 15117, pelo Sr. Secretário de Informática, durante o ano
de 1997, foi efetuado 'completo levantamento das necessidades da Secretaria de Material, Patrimônio
e Comunicação Administrativa - SEMAT, com o objetivo de conhecer suas necessidades para bem gerir
as atividades de almoxarifado, patrimônio e compras. Ato contínuo, efetuou ampla pesquisa junto a
empresas fornecedoras desse tipo de software para tentar identificar uma solução integrada que
atendesse às necessidades detectadas. Participaram dessa pesquisa empresas de Brasília, São Paulo,
Rio de Janeiro e outras grandes cidades, com ênfase ao mercado de Brasília, tendo em vista a
facilidade de provimento de manutenção, suporte e assistência técnica, serviços sempre associados
aquisição de sistema desse porte.'
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De acordo com o quadro demonstrativo integrante da justificativa referenciada, apenas uma
empresa dentre as vinte e duas (22) pesquisadas apresentou solução compatível com as necessidades
do Tribunal, no caso, a empresa LINK-DATA Informática e Serviços Ltda., conforme especificações
detalhadas apresentadas no Anexo II, fls. 05, e proposta de preços constante defls. 40.
Assim, propõe aquela Secretaria a contratação diretamente com a empresa LINK-DATA
Informática e Serviços Ltda., da solução integrada software e hardware, ante a inviabilidade de
ampliarmos o escopo da pesquisa de mercado, da urgência em implantar solução global e integrada
e do fato de que entre 22 empresas pesquisadas apenas uma apresentou solução compatível com as
necessidades do Tribunal ; no caso, a empresa LINK-DATA Informática e Serviços Ltda.
Em manifestação acostada aos autos, às fls. 74177, a Comissão Permanente de Licitação, informa
que 'a proposição da LINK-DATA Informática e Serviços Ltda. está de acordo com as exigências
contidas, na inicial, no que diz respeito ao funcionamento do sistema de Patrimônio, Almoxarifado e
Compras que se quer implantar na Casa. '
Esclarece, ainda, que em conformidade com a carta de exclusividade da ASSESPRO -Associação
das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática (fls. 43), a empresa, LINK-DATA
Informática e Serviços Ltda., é a única fornecedora da solução pretendida, não existindo similar em
todo o território nacional.
Aduz que o valor de R$138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), referente ao sistema ofertado
pela empresa LINK-DATA, encontra-se, atualmente, inferior ao valor negociado em avenças já
publicadas por outros órgãos governamentais, propondo assim a contratação direta, com fundamento
no art. 25 da Lei n 2 8.666/93.
Por sua vez, a Secretaria-Geral de Administração, em despacho exarado às fls. 90192, esclarece
que o contrato de aluguel de equipamentos de informática atualmente mantido com a IBM 'é da ordem
de R$59.321, 30, ou seja, este é o valor gasto, por mês de atraso, a partir de 09.07.98, na implantação
do novo sistema. Como o valor do sistema ofertado pela empresa LINK-DATA Informática e Serviços
Ltda. é de R$138.000,00, verifica-se que corresponde a 2 meses e 10 dias de aluguel dos equipamentos
e sistemas da IBM Brasil.'
Finamente, ratifica a proposta apresentada pela Comissão Permanente de Licitação no sentido
de ser adquirido o sistema Automation System of Inventor)/ da empresa mencionada, com base no art.
25 da Lei n 2 8. 666193.
Em síntese, a questão que emerge dos presentes autos é a do cabimento ou não da contratação
direta da empresa LINK-DATA Informática e Serviços Ltda., com inexigibilidade de licitação, com
vistas a aquisição de uma solução integrada de software, hardware e serviço de informática.
Desta forma, e, ainda, por tratar-se de assunto relativo ao tema compras, entendemos,
necessárias, inicialmente, algumas considerações sobre os princípios da padronização e da
economicidade, previstos nos arts. 2 2 e 15, inciso I, da Lei n 2 8.666193, a seguir reproduzidos:
Art. 2 2 As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões
e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. '
Art. 15. As compras, sempre que possível deverão:
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas
e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e
garantia oferecidas;'
Verificamos, portanto, da redação dos dispositivos colacionados que, na Administração Pública,
em se tratando de negócios que envolvam aquisição de bens, deverão ser observadas regras básicas que
conduzam o administrador à adoção de um padrão que possa atender, com vantagem, às necessidades
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da Administração.
Sobre a matéria, vale ressaltar trecho da lição proferida pelo Prof Diógenes Gasparini, in
Boletim de Licitações e Contratos, maio/96, conforme transcrito:
:As compras, portanto, não devem ser simplesmente executadas, mas planejadas e decididas antes
de sua realização segundo esse princípio e as finalidades de interesse público que se quer alcançar.
Não obstante seja assim, não se pode relegar a segundo plano o preço.
A economicidade nos negócios públicos é princípio que deve ser observado pela Administração
Pública, nos termos do art. 22 do Estatuto Federal das Licitações e Contratos Administrativos. De fato,
prevê esse dispositivo, como finalidade da licitação, a busca da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública licitante. Destarte, o preço, embora não preponderante na padronização, não
pode ser qualquer um mas o praticado no mercado em condições similares. '
Nessa linha de raciocínio, observamos da justificativa juntada aos autos às fls. 15/17, que a
empresa LINK-DATA Informática e Serviços Ltda., é a única das empresas pesquisadas que Possui os
três módulos integrados - almoxarifado, patrimônio e compras - a plataforma compatível com a do
Tribunal e está bastante disseminada em órgãos públicos em Brasília. '
Quanto ao aspecto da exclusividade do fornecimento, nos termos de documento firmado pela
Vice-Presidência da Associação das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática
(ASSESPRO), vale salientar mais uma vez excerto do parecer do Prof Diógenes Gasparini, op. cit.,
pág. 224, a seguir reproduzido:
20. As hipóteses de dispensa de licitação são situações em que a licitação é possível, viável, mas
à Administração Pública por uma circunstância relevante não convém a sua realização, como ensina
Adilson Abreu Dallari (Aspectos Jurídicos da Licitação, 3 2 ed., São Paulo, Saraiva, 1992, p. 32). As
hipóteses de inexigibilidade, por sua vez, são situações em que a licitação é inviável, dado que só um
interessado pode atender ao pretendido pela Administração Pública. Assim, para sua configuração deve
estar comprovada a impossibilidade de competição, disputa.
Sendo assim, cabe repetir o que já dissemos em outra oportunidade (Direito Administrativo, 3 ed.,
São Paulo, Saraiva, 1993, p. 318): tudo o que as pessoas públicas (União, Estados, Distrito Federal,
Municípios, autarquias), governamentais (sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações)
e suas subsidiárias, obrigadas a licitar, puderem obter de mais de um ofertante, ou que, se por elas
oferecido, interessar a mais de um dos administrados, há de ser, pelo menos em tese, por proposta
escolhida em processo licitatório como a mais vantajosa.
21. Essa inteligência é manifestada pela unanimidade dos autores especializados, bastando para
demonstrar dita uniformidade de pensamento a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de
Direito Administrativo, 5 2 ed., São Paulo, Malheiros, 1994, p. 275) proferida nestes termos:
'São licitáveis unicamente objetos que possam ser fornecidos por mais de uma pessoa, uma vez que
a licitação supõe disputa, concorrência, entre ofertantes
De sorte que não será objeto de licitação a obra, o serviço, a compra, a alienação, a concessão, a
permissão e o arrendamento quando inexistir disputa, certame ou concorrência entre os interessados
em contratar com a entidade obrigada a licitar.
A licitação só tem sentido lógico, jurídico e prático na presença de vários interessados na realização
de um dado negócio com a Administração Pública. Em suma, se existir, por exemplo, um só ofertante,
porque detentor do único ou de todos os bens existentes, não cabe falar em licitação para sua aquisição.
Não bastasse essa razão lógica, cabe acentuar que o inc. I do art. 25 do Estatuto Federal das Licitações
e Contratos Administrativos prescreve a inexigibilidade da licitação para aquisição de materiais
equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo Daí a orientação de Hely Lopes Meirelles (Licitação e Contrato Administrativ
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cit., p. 103) ofertada nestes termos:
'O Estatuto considera inexigível a licitação para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros
que só possam ser fornecidos por produtor ou vendedor exclusivo, porque seria inútil licitar o que não
é passível de competição de preço e qualidade.'
Nessas hipóteses a contratação deve ser direta, tomadas, no entanto, as cautelas de estilo,
especialmente quanto ao preço que deve ser compatível com o praticado pelo mercado e à prova de
exclusividade. (...) '
15. A par dessas considerações, parece-nos que o caso em exame ajusta-se perfeitamente à hipótese
prevista no art. 25 da Lei n2 8.666193, visto que devidamente comprovada no documento de fls. 43, a
exclusividade do fornecimento e, ainda, o atendimento às finalidades do interesse público, conforme
sobejamente demonstrado nas informações acostadas ao processo às fls. 15117, 74177 e despacho de
fls. 90192.
16. Por guardar correlação com o tema, em exame, vale ressaltar os termos do r. Voto proferido
pelo Exm 2 Sr. Ministro Bento José Bugarin, no TC-000.044196-2 - Plenário em 24.07.96, conforme
Decisão n 2 455196, em anexo:
'Diante do percuciente trabalho de análise realizado pela 4 2 SECEX (fls. 1911195), restou
2 8.666/93, alterada
comprovada a inviabilidade de competição de que trata o caput do art. 25 da Lei n
pela de n 2 8.883194, que fundamentou a contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa
LINK-DATA Informática e Serviços Ltda.
O órgão comprovou ter feito pesquisa prévia sobre contratação direta de objeto semelhante no
âmbito da então Secretaria de Administração Federal/PR. Além do mais, a opção adotada pela
Coordenação Geral de Serviços ensejou economia de recursos públicos, que seriam demandados pelo
processo licitatório completo,
Cumpre mencionar que o questionamento específico, quanto à consistência do certificado de
exclusividade fornecido pela ASSESPRO, foi sanado pelo documento de fls. 143, que retificou os
termos da declaração de exclusividade
Diante do exposto, acolho os Pareceres da Unidade Técnica e VOTO no sentido de que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à apreciação do E. Plenário.'
Isto posto, submetemos o processo à consideração da I. Presidência deste Tribunal, manifestandonos favoravelmente à aquisição da solução integrada de software, hardware e serviços de informática,
na forma proposta, e à aprovação da minuta contratual de fls. 64172, ante a adequação dos fatos à
hipótese legal prevista no art. 25, inciso I, da Lei n 2 8. 666 193 , bem assim aos termos do Voto do Exm 2
Sr. Ministro Bento José Bugarin, conforme v. Decisão n 2 455196, Plenário'.
Ouvida a Consultoria-Geral, por intermédio do judicioso parecer acima transcrito,o Exm2 Senhor
Ministro-Presidente desta Corte de Contas, no Despacho exarado às fls. 100 do mencionado TC001.725198-0, pronunciou-se nos seguintes termos:
'Ante os lídimos fundamentos indicados nos pareceres da Secretaria-Geral de Administração e da
Consultoria-Geral, ratifico a inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, inciso I, da Lei ne
8.666193, para aquisição do sistema 'Automation System of Inventory' da empresa Link-Data
Informática e Serviços Ltda.
Encaminhem-se os autos à SEGEDAM para adoção das providências cabíveis à espécie.'
Verifica-se que a questionada inexigibilidade de licitação está, sem sombra de dúvidas,
plenamente justificada nos autos.
Ante todo o exposto, sugerimos o encaminhamento dos autos à consideração do Exm 2 Sr. MinistroRelator com as seguintes proposições:
a) nos termos do art. 37A da Resolução n 2 77196, alterada pela de n2 110198, conhecer da
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representação apresentada pelo Dcm2 Sr. Deputado Federal Augusto Carvalho, por preencher os
requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente;
comunicar o inteiro teor da Decisão que vier a ser adotada pelo Tribunal, bem como do Relatório
e Voto que a fundamentam, ao nobre Deputado Augusto Carvalho;
nos termos do art. 37A, § 42, da Resolução n 2 37196, alterada pela de n2 110198, determinar o
arquivamento dos autos."
03.
A Sra. Diretora da 2a Divisão Técnica, com o endosso do Sr. Secretário da 7 SECEX, manifestase, no essencial nos seguintes termos:
"2. A presente Representação preenche o requisitos de admissibilidade, previstos no artigo 213 do
Regimento Interno/TCU, tendo em vista referir-se a matéria de competência do Tribunal e referir-se
a administrador sujeito à sua jurisdição, ter sido redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome
legível do representante, sua qualificação e estar acompanhada de cópia dos indícios da irregularidade
denunciada (representada).
Os documentos apresentados questionam, o fato de o Tribunal de Contas da União ter empregado
inadequadamente o recurso da inexigibilidade para aquisição de um software para atender o setor de
patrimônio.
Conforme Parecer da Consutora-Geral/TCU, transcrito na instrução de fls.09/13, o Tribunal
(Secretaria de Informática), efetuou ampla pesquisa junto a empresas de Brasília, São Paulo, Rio de
Janeiro e outras grandes cidades, fornecedoras do tipo de software que atendesse as necessidades da
Secretaria de Material e Patrimônio e Comunicação; no entanto, apenas uma das 22 empresas
pesquisadas apresentou solução compatível .
Esclarece, também, que em conformidade com a carta de exclusividade da Associação das
Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática, a empresa contratada (Link-Data
Informática e Serviços Ltda.) é a única fornecedora da solução pretendida, não existindo similar em todo
o território nacional.
Consta que a empresa contratada é a única das empresas pesquisadas que possuía os três módulos
integrados -almoxarifado, patrimônio e compras- a plataforma compatível com a do Tribunal.
Referido Parecer lembrou Decisão do Tribunal proferida em Representação do Sindicato dos
Servidores Públicos Federais do Distrito Federal sobre procedimento licitatório no âmbito do Ministério
da Justiça, a qual reconhece a inviabilidade de competição para a contratação dessa mesma empresa
(Link-Data Informática e Serviços Ltda.).
8. Ante o exposto, colocamo-nos de acordo com a instrução e a conclusão de fls. 09/13."
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, convém registar que a presente Representação preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecida pelo Tribunal.
Quanto ao mérito, tendo em vista as razões acima expendidas e a "Carta de Exclusividade" (fl. 43
do vol I) fornecida pela ASSESPRO - Associação das Empresas Brasileiras de Software e Serviços de
Informática, em que declara ser a LINK-DATA Informática e Serviços Ltda., a única empresa fornecedora
da solução pretendida, e não existir similar em todo o território nacional, entendo que a questionada
inexibilidade de licitação está justificada nos autos e, em conseqüência, a denúncia encaminhada pelo ilustre
Parlamentar deve ser considerada improcedente.
Sou de opinião, ainda, que se deva remeter cópia da Decisão a ser adotada, bem como do Relatório
06.
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e Voto que a fundamentarem, ao interessado; posteriormente, o arquivamento dos autos.
Assim, acolhendo as conclusões dos pareceres uniformes da r SECEX, VOTO por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
TCU., Sala das Sessões, em 02 de dezembro

17G1
'

ALMIR CAMPELO
Ministro-Relator

•

Min-VC_170 \C: \Trabalho\votos\441598.doc

de 1998.

.e

191

cg .
fenir
Socrotála do Plenário

Tribunal de Contas da União

DECISÃO N2

846 /98-TCU- Plenário

Processo n° TC- 004.415/98-1
Classe de Assunto: (VII) Representação formulada pelo Deputado Federal Augusto Carvalho sobre
possível irregularidade que teria ocorrido no contrato celebrado entre este Tribunal e a empresa Link-Data
Informática Serviços Ltda., com inexigibilidade de licitação.
Interessado: Deputado Federal Augusto Carvalho
4.Órgão: Tribunal de Contas da União
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 7 2 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. nos termos do art. 37A da Resolução n 2 77/96, alterada pela de n 2 110/98, conhecer da
Representação formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Augusto Carvalho, por preencher os requisitos
legais e regimentais de admissibilidade, para , no mérito, considerá-la improcedente, visto que restou
justificada nos autos a inexigibilidade de licitação;
8.2. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao ilustre
Deputado Federal Augusto Carvalho;
8.3 . determinar o arquivamento dos presentes autos.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

_)
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

•

AL IR CA PELO
Ministro-Relator
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GRUPO - CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-004.970/98-5
Natureza: Representação
Entidade: Universidade Federal do Maranhão
Interessado: Advogado-Geral da União, Substituto
Ementa: Representação formulada pela Advocacia-Geral da União
sobre Correição Extraordinária na Procuradoria Jurídica da Fundação
Universidade Federal do Maranhão. Conhecer da Representação.
Determinação. Cópia da Decisão, Relatório e Voto que a
fundamentam, ao Exmo. Sr, Ministro de Estado da Educação e do
Desporto, ao interessado e à CISET/MEC.

•

Cuidam os autos de Representação formulada pela Advocacia-Geral da União sobre Correição
Extraordinária efetuada pela sua Corregedoria-Geral, entre os dias 4 e 8 de maio de 1998, na Procuradoria
Jurídica da Fundação Universidade Federal do Maranhão.
A instrução, a cargo da SECEX/MA, informa que.
02
"2. Mandado à Presidência do Tribunal de Contas da União por meio do Aviso n.° 480/AGU/SGCS/98 (fl. 1) e autuado como Representação, o Relatório de Correição n.° 033/98 (fls. 2/52) delineia
um atuar fundamentalmente negativo e desidioso dos procuradores da UFMA em reclamações
trabalhistas movidas contra aquela instituição de ensino. O elenco de cincas inclui ajuizamento
intempestivo de ação rescisória, feitura de cálculo das condenações pela própria UFMA, não
interposição de Recurso de Revista nem de Embargos à Execução.
A Secretaria de Controle Externo no Maranhão expediu os Ofícios-Diligência es415/98 e 416/98
(fls. 55 e 56) para receber do Mag.° Reitor da Universidade Federal do Maranhão, Sr.Othton de
Carvalho Bastos, e do Secretário da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação, Sr.
Édison Freitas de Oliveira, informações sobre o que fizeram em relação ao assunto.
Após solicitar no Ofício GR n.° 155/98-MR dilação de prazo (fl. 59) e de ver seu pleito atendido
(fls. 60/61), o Sr. Othon de Carvalho Bastos encaminhou à SECEX-MA, na forma do Ofício GR n.°
163/98-MR e anexos (fls. 62/2 771), esclarecimentos que julgou oportunos sobre o agir da Procuradoria
da UFMA, confrontando-os com as observações do Relatório de Correição Extraordinária n.° 033/98.
O Controle Interno do . MEC fez saber pelos Ofícios n°s 969 e 1051 CISET/COAUD/MEC/
SFC/MF (às fls. 297 e 223, respectivamente) que instou a manifestar-se, em 10 dias da expedição do
Ofício n.° 968 ( 31 de julho de 1998), sobte que providências tomara quanto às falhas insculpidas no
Relatório de Correição Extraordinária n.° 033/98.
O Ex.' Ministro Iram Saraiva salienta, bastante judiciosamente, que, em feitos de natureza
análoga (TCs 003.527/97-2, 001.517/97-0 e 011.021/97-7), ao TCU não compete emitir juízo acerca
de procedimentos judiciais que adotam as representações jurídicas de órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal. Cabe-lhe, isto sim, julgar as contas dos administradores públicos e
demais responsáveis que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao
Erário.
O Sr. Othon de Carvalho Bastos, Reitor da UFMA, a quem cumpria - na qualidade de gestor apurar responsabilidades pelas ocorrências vislumbradas no Relatório da AGU, não exercitou esse
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apurar responsabilidades pelas ocorrências vislumbradas no Relatório da AGU, não exercitou esse
poder-dever, negligenciando mesmo pronunciar-se sobre as ações que já lhe eram taxativamente
cobradas pela CISET/MEC em julho de 1998. De modo equivalente, o Mag°. Reitor da UFMA, em
resposta à Diligência SECEX-MA n° 415/98 (fl.55), justifica sua inércia administrativa frente ao caso
pontificando que:
'Sem entrar nas considerações técnicas expendidas pela PJ/MA, por ser ela, repito, o órgão para tal
competente, percebo que o mencionado Relatório, a despeito de afirmar que as irregularidades apontadas
vêm desde a época em que era Procurador-Geral o Dr. José Cláusio Pavão Santana (de 17.out.1988 a
16.out.1992), época em que não era Reitor o signatário deste, em reiteradas passagens o citado Relatório
trata os fatos como se todos eles, em suas diversas fases, houvessem ocorrido no presente, quando
vigoravam leis e pronunciamentos dos tribunais diversos dos vigentes em outras épocas, e ainda: como
se a atual conjuntura econômico-financeira do país fosse idêntica à que imperava até julho de 1994,
quando estávamos sob os efeitos de acentuada inflação.'
E arremata :
'Por fim, informo que, à vista dos esclarecimentos dados pela PJ/MA, não vislumbro nenhuma
iniciativa de caráter administrativo a adotar, de vez que julgo devidamente preservados os interesses
públicos no âmbito da UFMA' (Grifamos.)
A atitude do Sr. Othon de Carvalho Bastos, além de ser injustificada à luz das obrigações que lhe
impõe a lei, entremostra que ele próprio não se absteve de juízos pessoais relativamente à questão, ao
concluir - ainda que não adentrando em considerações técnicas, mas com notável ausência de
impessoalidade - a desnecessidade de averiguar cardeais aspectos da intervenção jurídica da
Procuradoria da UFMA, segundo questionamento da Advogacia-Geral da União .
Dentro da linha de raciocínio do Acórdão 096/98-1a Câmara (fl. 302) e das Decisões Plenárias
n°s 090/98 e 054/98 (fls. 305 e 309, nessa ordem), urge in casu determinar à UFMA que desenvolva
atos apuratórios de responsabilidade funcional pelos vezos tratados no Relatório AGU n.° 033/98, sem
perder de vista que - havendo lesão financeira aos cofres públicos - devem-se ajuizar medidas
indispensáveis ao pronto e integral ressarcimento do débito .
Ex positis, vão os autos ao Secretário de Controle Externo no Maranhão, os quais devem ser
enviados ulteriormente ao gabinete do Exmo. Ministro Valmir Campelo, ora relatando as contas da
Fundação Universidade Federal do Maranhão, propondo-se:
1) conhecer da presente Representação;
remeter à Advocacia-Geral da União e à CISET/MEC cópia da decisão que vier a ser exarada;
determinar à UFMA que :
instaure procedimento administrativo para apurar responsabilidades funcionais pelas irregularidades
levantadas no Relatório de Correição Extraordinária AGU n.° 033/98, adotando de imediato - caso
confirmados danos aos cofres públicos - todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis ; e
comunique ao TCU , no prazo de 90 (noventa) dias, as providências adotadas e os resultados
obtidos".
O Sr. Secretário da SECEX/MA manifesta-se de acordo com a proposta da instrução, endossada pelo
03.
Sr. Diretor da 2 Divisão Técnica, aditando o seguinte:
"Constata-se da leitura dos autos que é necessária a adoção de providências por parte da administração,
com vistas a resguardar o erário público da má condução dos interesses da UFMA por parte de sua
Procuradoria Jurídica, nas reclamações trabalhistas levadas a efeito contra aquela Instituição, com apuração
de responsabilidades.
Em complemento ao item II da proposta de mérito do Sr. Analista, sugiro que seja encaminhada cópia
da Decisão, Relatório e Voto que a fundamentam, ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação e d
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Desporto".
É o Relatório.
VOTO
Tendo em vista o que restou apurado nos autos, acolho as conclusões dos pareceres uniformes da
SECEX/MA e VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
TCU , Sala das Sessões, em 02 de dezembro

er
—y7°
VALMTR CAMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 8 47 /98-TCU- Plenário
Processo n2 TC- 004.970/98-5
Classe de Assunto: (VII) Representação formulada pela Advocacia-Geral da União sobre Correição
Extraordinária na Procuradoria Jurídica da Fundação Universidade Federal do Maranhão.
Interessado: Advogado-Geral da União, Substituto
4.Entidade: Universidade Federal do Maranhão
5. Relator: Ministro Valmir Campeio
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/MA
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da Representação formulada pelo Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, Substituto, sobre
a Correição Extraordinária efetuada na Procuradoria Jurídica da Fundação Universidade Federal do
Maranhão;
8.2. no mérito, determinar à UFMA que instaure procedimento administrativo para apurar
responsabilidades funcionais pelas irregularidades levantadas no Relatório de Correição Extraordinária
AGU n.° 033/98, adotando de imediato - caso confirmados danos aos cofres públicos - todas as medidas
administrativas e judiciais cabíveis.
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam:
ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação e do Desporto;
à CISET/MEC;
à OAB/MA para as providências que julgar necessárias; e
ao interessado indicado no item 3 supra.
9. Ata n° 48/98 - Plenário.

•

10. Data da Sessão: 02/12/1998 - 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, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

0)
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

ó

AL IR CA PELO
Ministro-Relator
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GRUPO 1— CLASSE VII— Plenário
TC-927.808/98-6
Natureza: Representação.
Entidade: Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
Interessados: José Serafim Abrantes, Presidente do Conselho Federal
de Contabilidade, e Pedro Miranda, Advogado.

EMENTA: Representação contra Secretário de Controle Externo
deste Tribunal por haver encaminhado a Conselho Regional de
Contabilidade oficio-circular declarando que não recebeu a prestação
de contas do exercício de 1997. Conhecimento. Improcedência, tendo
em vista o entendimento firmado por esta Corte de Contas mediante a
Decisão n. 701/98 - Plenário. Determinação. Ciência aos interessados.
Arquivamento dos autos.

RELATÓRIO

Adoto como Relatório a bem lançada instrução do Secretário de Controle Externo da
SECEX-AC (fls. 10/12):
"Trata-se de Representação apresentada pelo Conselho Federal de Contabilidade (fls. 2/4)
contra ato praticado por este Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no
Estado do Acre, em virtude de ter encaminhado o Ofício de diligência n° 242/AC/98-Circular,
datado de 15.9.1998, comunicando ao CRC/AC o não-recebimento da Prestação de Contas
daquele conselho regional, referente ao exercício de 1997, conforme previsto no art. 2° da IN
12/96-TCU, e solicitando informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o estágio em que se encontravam
as referidas contas (fl. 5).
Em sua representação, 'O Conselho Federal de Contabilidade, na qualidade de entidade
fiscalizadora do exercício profissional, criado pelo Decreto-lei n° 9295, de 27 de maio de 1946,
órgão coordenador do SISTEMA CFC/CRC, dotado de personalidade jurídica de direito privado,
não mantendo qualquer vínculo funcional de hierarquia com a Administração Pública' solicita ao
Exmo Sr. Ministro-Presidente deste Tribunal 'que sejam adotadas as providências no sentido de
sanar as irregularidades cometidas pelo Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da
União, no Estado do Acre'.
2.1. Afirma o insurgente que 'referida autoridade remeteu ao Conselho Regional de
Contabilidade o Ofício n° 242/AC/98-Circular, datado de 15-9-1998, declarando que não recebeu
a Prestação de Contas do exercício de 1997'. Essa seria a suposta irregularidade cometida pelo
titular desta Secretaria de Controle Externo.
2.2. O documento contestatório, Ofício/CJU/CFC n° 1741/98 de 25.9.1998, dirigido ao
Presidente deste Tribunal (fls. 2/4), também enviado pelo Presidente do CFC a esta SECEX/AC
por meio do Ofício CP/CFC n° 1743/98, de 28.9.98 (fls. 6/9), foi acatado como Representação e
encaminhado a esta Unidade Técnica pelo Relator, Exmo. Sr. Ministro José Antonio Barreto de

2.

Macedo, para instrução (fl.1).
O Presidente do CFC Contador José Serafim Abrantes, e o Advogado Pedro Miranda,
3.
signatários da presente Representação, alegam que 'não mais é permitida a ingerência do Eg.
Tribunal de Contas da União na vida financeira dos Conselhos de Contabilidade, em face do
disposto na Lei n° 9649/98', fundamentados nos seguintes argumentos:
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'A Lei n° 9649, de 27 de maio de 1998, em seu art. 58, § 5 , prevê que o controle das
atividades financeiras e administrativas dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas
será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os Conselhos Regionais prestar contas,
anualmente, ao Conselho Federal.
O Estatuto dos Conselhos de Contabilidade aprovado pela Resolução CFC n° 825/98,
publicada no D.O.U., de 28-7-1998 - Seção I, pág. 105, prevê que:
os Conselhos de Contabilidade constituem pessoas jurídicas de direito privado, sob
forma federativa, tem a estrutura, a organização e o funcionamento estabelecidos no Estatuto;
os Conselhos de Contabilidade são organizados e dirigidos pelos próprios contabilistas e
mantidos por estes e pelas organizações contábeis, com independência e autonomia sem qualquer
vínculo funcional, técnico, administrativo ou hierárquico com qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta;
os Conselhos Regionais, até 28 de fevereiro do exercício subseqüente, prestarão contas
ao Conselho Federal;
aprovadas as contas, as quitações dadas aos responsáveis serão publicadas, as do CFC no
Diário Oficial da União e a dos Conselhos Regionais de Contabilidade, no Diário Oficial do
respectivo Estado;
O Conselho Regional de Contabilidade do Acre remeteu a prestação de contas ao Conselho
Federal de Contabilidade que a aprovou em 17-4-1998, através da Deliberação CFC n° 101/98.
Não cabe ao Conselho Regional de Contabilidade remeter a Prestação de Contas para a
Secretaria de Controle Externo do TCU.'
Preliminarmente, juntei, à fl. 5, o Ofício n° 242/AC/98—Circular, expedido por esta
SECEX/AC, onde se verifica que inexiste qualquer irregularidade na diligência consignada no
referido documento, não procedendo a inusitada reclamação ora representada pelo Sr. José Serafim
Abrantes, com o aval do advogado Pedro Miranda (fls. 2/4).
4.1. O referido Ofício-Circular foi enviado aos sete conselhos regionais de profissões liberais
jurisdicionados a esta Secretaria de Controle Externo do TCU no Estado do Acre. Todos, exceto o
CRC, atenderam à diligência fornecendo prestimosamente, em tempo hábil, as informações
solicitadas.
Quanto à alegação de que 'não cabe ao Conselho Regional de Contabilidade remeter a
Prestação de Contas para a Secretaria de Controle Externo do TCU', entendo que o dirigente do
Conselho Federal de Contabilidade refere-se sobre a obrigatoriedade dos Conselhos de Fiscalização
do Exercício Profissional de prestarem contas a este Tribunal, após o advento da Lei n° 9649, de
27.5.1998.
O Tribunal Pleno, provocado pelo suscitamento de dúvidas quanto à obrigatoriedade das
entidades de fiscalização do exercício profissional prestarem contas ao TCU, após o advento da Lei
0
n° 9649/98, confirmou a obrigação, em face do disposto nos arts. 5 a 8° da Lei n° 8.443/92,
conforme Decisão n° 701/98-TCU-Plenário, publicada no D.O.U. n° 199-E, de 19.10.1998,
Seção 1, pág. 44.
Presentemente, esta Secretaria encontra-se instruindo representação contra os conselhos
regionais juridiscionados que se encontram omissos no dever de prestar contas.
Ante o exposto, proponho, com fundamento no art. 37A da Resolução n° 077/96-TCU:
8.1. conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade,
para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. informar ao Presidente do Conselho Federal de Contabilidade:
8.2.1. que os Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional estão obrigados a prestar contas
0
0
a este Tribunal, em face do disposto nos arts. 5 , 6°, 7 e 8° da Lei n° 8.443/92, conforme
deliberação do TCU prolatada na Decisão n° 701/98-TCU-Plenário, publicada no DOU n° 199-E,
de 19.10.1998, Seção 1, pág. 44;
8.2.2. que verificada a omissão no dever de prestar contas, a Unidade Técnica do Tribunal
\min-jam_443 jam_443 \jarn \ 1998 \ 92780898.doc - 7d
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constituirá processo de tomada de contas especial e o submeterá ao Relator da respectiva Lista de
Unidades Jurisdicionadas - LUJ, propondo a adoção das providências cabíveis, nos termos do art.
50 da Instrução Normativa n° 12/96-TCU, não se constituindo em irregularidade o pedido de
informações requeridas pelo Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no
Estado do Acre;
8.2.3. que o CRC/AC, unidade jurisdicionada à Secretaria de Controle Externo do Tribunal de
Contas da União no Estado do Acre, encontra-se omisso no dever de prestar contas a este Tribunal,
relativamente ao exercício de 1997, conforme comunicado feito àquela Unidade pela SECEX/AC, por
meio do Oficio n° 242/AC/98-Circular, datado de 15.9.1998, estando sujeito à tomada de contas
especial prevista no art. 5° da IN N° 12/96-TCU;
8.3. determinar ao CFC que dê ciência da presente deliberação à sua Unidade de Controle
Interno e aos Conselhos Regionais de Contabilidade;
8.4. encaminhar ao interessado (CFC) cópia da Decisão, Relatório e Voto que a fundamentarem;
8.5. arquivar o presente processo."
É o relatório.
VOTO

Em preliminar, importa destacar que a edição da Medida Provisória n. 1.549-35, de
09/10/1997 (posteriormente convertida na Lei n. 9.649/98), ensejou determinação do Presidente desta
Corte no sentido de que fossem realizados estudos acerca da orientação a ser adotada no exame dos
processos relativos aos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional (Comunicação da Presidência,
em 15/10/1997).
Os mencionados estudos, objeto do TC-001.288/98-9, foram submetidos a este Tribunal na
2.
Sessão reservada de 07/10/1998, oportunidade na qual se firmou o entendimento de que os referidos
Conselhos, não obstante o advento da Lei n. 9.649/98, continuam obrigados a prestar contas a este
Tribunal, em face do disposto nos arts. 5 0 , 6°, 7° e 8° da Lei n. 8.443/92 (Decisão n. 701/98 - Plenário, in
Ata n. 41/98).
Destarte, acolho o parecer da SECEX/AC e voto por que seja adotada a Decisão que ora
submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões, em 02 de dezembro de 1998.

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator
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DECISÃO N.
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848 /98 - TCU - Plenário

Processo TC n. 927.808/98-6.
Classe de Assunto: VII - Representação contra Secretário de Controle Externo do TCU.
Entidade: Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
Interessados: José Serafim Abrantes, Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, e Pedro
Miranda, Advogado.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/AC.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, nos termos do art. 37A da Resolução n. 077/96-TCU,
alterada pela Resolução n. 110/98-TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente, haja vista que, não
obstante o advento da Lei n. 9.649/98, esta Corte de Contas, na Sessão reservada de 07/10/1998, firmou o
entendimento de que os Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional estão obrigados a prestar
contas a este Tribunal, em face do disposto nos arts. 5 0 , 6°, 7° e 8° da Lei n. 8.443/92 (Decisão Plenária n.
701/98 - Ata n. 41/98, publicada no D.O.U. n. 199-E, de 19/10/1998, Seção 1, página 44);
8.2 - em conseqüência, determinar ao Conselho Federal de Contabilidade - CFC que comunique ao
Conselho Regional de Contabilidade no Estado do Acre - CRC/AC que o referido Conselho se encontra
omisso no dever de prestar contas a este Tribunal, relativamente ao exercício de 1997, conforme
comunicado feito àquela Entidade pela SECEX/AC, por meio do Ofício n. 242/AC/98-Circular, datado de
0
15/09/1998, estando, portanto, sujeito à tomada de contas especial com fulcro no disposto no art. 5 da
IN/TCU n. 12/96;
8.3 - encaminhar aos supramencionados interessados cópia desta Decisão, juntamente com o
Relatório e Voto que a fundamentam;
8.4 - arquivar o presente processo.
Ata n° 48/98 - Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 - 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, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).

o- 02--c%•&c:,

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

JOSÉ ANT£I0 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC 928.181/98-7
Natureza: Representação
Entidade: Prefeitura Municipal de Lima Duarte-MG
Interessado . Ney Carvalho de Paula (atual Prefeito)
Ementa:

— Comunicação dirigida ao Tribunal por Prefeito Municipal acerca de
possíveis irregularidades na execução de convênios celebrados durante
a gestão de seu antecessor. Conhecimento como Representação. Envio
de cópia de peças processuais ao órgão repassador dos recursos para a
análise dos reflexos nas prestações de contas e adoção das
providências eventualmente cabíveis. Comunicação ao interessado.
Arquivamento dos autos.
RELATÓRIO
Adoto como Relatório a instrução de fls. 108/109, da lavra do AFCE José Reinaldo da Motta
"Trata-se do Oficio n.° 244/98 (fl. 1), da Prefeitura Municipal de Lima Duarte/MG, em que são
comunicadas possíveis irregularidades na execução dos Convênios n.° 4579/93 e n.° 344/93, firmados
entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a aludida prefeitura.
Em cumprimento à determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator José Antonio Barreto
2.
de Macedo (fl. 106), os autos foram encaminhados à SECEX-MG para o exame previsto no § 2° do art.
37A da Resolução TCU n.° 77/96.
EXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
A comunicação da Prefeitura Municipal de Lima Duarte versa, em síntese, sobre as seguintes
3.
irregularidades na execução dos Convênios mencionados:
realização de despesas antes e após o período de validade dos convênios (fls. 2 e 37);
despesas realizadas sem o devido processo licitatOrio e privilegiando comerciante com vínculo de
parentesco com o prefeito da cidade à época (fls. 2 e 37);
descumprimento do plano de trabalho (fl. 2, 37 e 38);
inexecução do objeto, sem a devolução dos recursos correspondentes (fl. 3).
A comunicação da Prefeitura é acompanhada, dentre outros documentos, de cópias das Notas de
3.1.
Empenho, Nota Fiscal, extratos, termo dos convênios e fotos.
Em consulta ao SIAFI (fl. 107), constato que os referidos convênios estão na situação de
4.
"adimplência" perante o FNDE
CONCLUSÃO

•

Pelo exposto, entendo que a comunicação da Prefeitura Municipal de Lima Duarte/MG preenche
5.
os requisitos de admissibilidade expressos no art. 213 do Regimento Interno, podendo ser autuado como
processo de Representação, nos termos do inciso III do art. 37A da Resolução TCU n.° 77/96
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando que cabe ao FNDE acompanhar, avaliar e controlar a execução dos objetos dos
6.
convênios (Termo do Convênio, fls. 5 e 40); considerando que os fatos relatados nos autos configuram
ocorrências ensejadoras da Tomada de Contas Especial (art. 8° da Lei 8.443/92); e considerando que a
TCE é uma medida de exceção que somente deverá "ser instaurada após esgotadas as providências
administrativas internas com vistas à recomposição do Erário" (parágrafo único do art. 1° da N TCU n.°
13/96), submeto os autos à consideração superior com as propostas:
6.1. de, preliminarmente, autuar a presente comunicação como processo de Representação; e
de que o Tribunal conheça da presente representação, por preencher os requisitos de
6.2.
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno, determinando:
a) o encaminhamento de cópia das fls. 2, 3, 10, 13 a 39 e 46 a 104, ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, para análise dos reflexos dessas peças processuais na aprovação da
prestação de contas dos Convênios n.° 344/93 e n.° 4.579/93, firmados pelo FNDE e a Prefeitura
Municipal de Lima Duarte/MG, instaurando a devida Tomada de Contas Especial, se for o caso;
a comunicação ao interessado do teor da Decisão que for proferida; e
o arquivamento dos autos".
O Ministério Público, em parecer firmado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin,
manifestou-se "em conformidade com o encaminhamento proposto pela Unidade Técnica" (fl. 111)
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n° 64/96 TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor
Ministro Fernando Gonçalves.
Entendo que efetivamente a comunicação dirigida ao Tribunal pelo atual Chefe do Executivo do
Município de Lima Duarte/MG deve ser conhecida como Representação, nos termos do inciso III do art.
37-A da Resolução TCU n.° 77/96, eis que atendidos os requisitos para tanto fixados no § 1° da referida
disposição regulamentar c/c art. 213 do Regimento Interno.
Como bem registrou a Unidade Técnica, o acompanhamento, a avaliação e o controle da execução
dos convênios competem primordialmente ao próprio órgão repassador dos recursos, que, na espécie, é o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. E, ainda quando se vislumbra a ocorrência de
situação que se insinua como lesiva ao patrimônio público", somente "após esgotadas as providências
administrativas internas com vistas à recomposição do Erário" — e é assim que preceitua o art. 1°,
parágrafo único, da Instrução Normativa n° 13/96 — é que se poderá cogitar da instauração de Tomada
de Contas Especial.
Com tais considerações, aquiescendo no mais aos pareceres concordes exarados nos autos, Voto no
sentido de que seja adotada a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
T CU , Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 1998

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator

•
C \ MIN-FG \MICRO-02Welatorios \ 92818198 doe

202

Çaijuv\;'‘)

efenis

Tribunal de Contas da União

tr. Ç.

A

Secretária do Planá*.

DECISÃO N2 849 /98 TCU Plenário
-

-

Processo TC n°928 181/98-7.
Classe de Assunto: VII - Representação
Entidades: Prefeitura Municipal de Lima Duarte - MG
Interessado: Ney Carvalho de Paula (Prefeito)
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: SECEX/MG
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 37-A e seu §
10 da Resolução n° 77/96-TCU c/c art. 213 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1 conhecer da comunicação dirigida ao Tribunal pelo interessado como Representação;
8.2 encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE cópia dos presentes
autos, para a análise dos eventuais reflexos na prestação de contas dos Convênios n.° 344/93 e n.°
4.579/93, firmados com a Prefeitura Municipal de Lima Duarte/MG, e, se cabível, a instauração das
respectivas Tomadas de Contas Especiais;
8.3 encaminhar ao interessado cópia da presente deliberação, bem assim do Relatório e Voto que a
fundamentam; e
8.4 arquivar os presentes autos.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).
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HOME O DOS SANTOS
Presidente
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JOSÉ ANTCSiI0 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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ANEXO II DA ATA N° 48, DE 02-12-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores, bem como as Decisões nos 858,
859 e 861, adotadas nos processos n°s 013.984/96-9, 015.800/95-4 e 927.751/98-4, respectivamente,
relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo Único do artigo
66 do Regimento Interno).

•

•
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC-013.984/96-9 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Interessado: Identidade Preservada (Resolução TCU n° 77/96)
Órgão: Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde/RS
Ementa: Denúncia acerca de irregularidades administrativas na
Coordenação Regional da FNS/RS. Inspeção. Conhecimento.
Procedência parcial. Conversão dos autos em Tomada de Contas
Especial. Citação. Fixação de prazo para adoção de providências
relativas a pagamentos indevidos de indenização prevista no art. 16
da Lei n° 8.216/91. Determinações à Fundação Nacional de Saúde.
Ciência ao interessado e às autoridades indicadas. Cancelamento do
sigilo.
Cuidam os autos de expediente encaminhado a este Tribunal, oriundo da Procuradoria da
República no Rio Grande do Sul, versando sobre supostas irregularidades administrativas ocorridas na
Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde naquele Estado e denunciadas àquela
Procuradoria.
Por meio de Despacho, determinei a autuação do mencionado expediente como denúncia
sigilosa, encaminhando-se os autos à SECEX/RS para apuração dos fatos, já autorizando a realização de
inspeção, se considerada necessária.
As irregularidades apontadas pelo denunciante referem-se, basicamente, aos anos de 1994
e 1995 e são, em síntese: acolhimento de orçamentos superfaturados e/ou fictícios para manutenção de
veículos, em alguns casos no valor do bem; utilização indevida de serviços prestados por servidores da
Coordenação na fazenda e na casa do Coordenador Regional; concessão de diárias pelo Coordenador
Regional a servidores para comparecerem a festas em sua fazenda; substituição desnecessária de pneus
semi-novos nos veículos da Coordenação; ocupação indevida de cargo por servidor não habilitado (não
possuidor de diploma de nível superior, quando o cargo assim o exigia); utilização de veículo pertencente
ao Órgão na campanha política de candidato a deputado; e vários agentes de saúde pública estariam em
desvio de função nos Distritos de Santa Maria e Santa Rosa, bem como na sede do Órgão, recebendo,
inclusive, ajuda de custo; outros, com função gratificada, também estariam recebendo tal vantagem; e
outros, ainda, residentes em Porto Alegre, teriam sido autorizados a ti -abalhar no interior com a percepção
da referida ajuda de custo.
Anexada à peça inicial, encontra-se cópia de documento, encaminhada à Procuradoria
Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul em resposta à
solicitação feita ao Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde/RS, no sentido de prestar
esclarecimentos acerca da representação interposta junto àquele Órgão do Ministério Público Federal.
Na mencionada resposta, o Coordenador Regional consignou informações sobre o
denunciante, fazendo o registro de que estaria respondendo a inquérito policial e a processo
administrativo disciplinar e que nunca teria apresentado denúncias por escrito àquela Coordenação
Regional. Além disso, mencionou que tanto o Gabinete do Ministro da Saúde quanto a Presidência da
FNS teriam recebido cópia da denúncia, comunicando-lhe que, por força da lei, seria instaurada
sindicância com o objetivo de apurar a veracidade das imputações feitas.
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Em primeira instrução dos autos, a SECEX/RS salienta, no tocante aos indícios que devem
acompanhar a peça denunciatória, que não se fizeram presentes, razão pela qual entende que, para as
irregularidades apontadas nas alíneas "b", "c", "f' e "g" do item 3 retro, o procedimento de sindicância
que estava em vias de ser instaurado seria o mais apropriado. Quanto aos demais pontos denunciados,
propõe que, em face da autorização por mim conferida no Despacho já mencionado, fossem esclarecidos
mediante a realização de inspeção no Órgão, "sem prejuízo de solicitar-se oportunamente à Presidência
da Fundação a remessa dos resultados a serem obtidos com a sindicância específica, tão logo conclusa".
A inspeção concentrou atenção nas despesas com manutenção de veículos, na contratação
7.
da empresa para a mencionada manutenção e no pagamento indevido de indenização a servidores em
desvio de função. As conclusões apresentadas no respectivo Relatório foram no seguinte sentido:
"III.1 Não há como se concluir favoravelmente ao Administrador do Órgão. Por um lado,
admitindo-se que os consertos dos veículos tenham ocorrido exatamente como consta no papel, estarse-ia diante dos efeitos provocados por sucessivas administrações ruinosas, que teriam levado ao
sucateamento da frota do Órgão (o que poderia envolver a responsabilidade não só do atual mas ainda
de seus antecessores). Por outro, a sucessão dos vultosos orçamentos, superando de muito os 50% do
valor de mercado dos veículos, é prática que está expressamente desautorizada na orientação contida
no normativo próprio da então Secretaria de Administração Federal (SAF), hoje Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), a IN n° 9, de 26/08/94, constituindo-se tudo não
mais do que atos de gestão tipicamente antieconômicos. Por último, não se pode perder de vista que os
trabalhos desenvolvidos na Unidade Regional inspecionada, adstritos às limitações do
procedimento de fiscalização, não lograram obter, o que já era esperado, comprovações acerca das
várias cogitações sobre possíveis aspectos fraudulentos nos atos sob exame, mas tampouco
afastaram tal hipótese, ante o inusitado das ocorrências.
111.2 A precariedade de que se vê revestida a contratação da empresa CORMAW —
Comercial de Peças Ltda., desde os procedimentos licitatórios, tanto guarda contornos de
desinformação dos servidores envolvidos quanto de criação de oportunidade fértil para a
realização de interesses escusos.
111.3 Por fim, não se pode dizer simplesmente que há alguns servidores em desvio de função,
e cuja situação deva ser regularizada. E isso porque a Administração do órgão está persistindo
na solução dos problemas relacionados à falta de pessoal mediante o artifício já duas vezes
questionado pela Auditoria da Fundação e, algo que me parece bem mais grave, inobstante
esteja todo o tempo a contrariar norma expressa sobre o pagamento de pessoal. Com efeito, o
artigo 16 da Lei n° 8.216, de 13/08/91, vinculou o pagamento da vantagem indenizatória dos Agentes
de Saúde Pública ao afastamento do servidor para realizar os trabalhos de campo, e a sua concessão
aos servidores em desvio de função vem arbitrando privilégio a esses em detrimento dos que a ela
fazem jus na realização das campanhas de combate e controle de endemias.
111.4 De todo o exposto, tenho como parcialmente comprovada a procedência da denúncia
em relação às práticas relacionadas nas letras a e do item 3 da instrução de 26/09/96 (fls. 19 e
21), e prejudicado o teor da letra e (o servidor em questão satisfizera a exigência de formação
estabelecida na Portaria n° 1.395, de 25/11/93, do então Ministro da Saúde), sendo que para as práticas
reorganizadas sob as demais letras ainda da mesma instrução permanece o ponto de vista lá adotado
(" ..., práticas de duvidosa apuração, onde a sindicância em vias de instauração (ver fl. 9, itens 7 e 8)
parece-me ser o procedimento adequado ,valendo-se da tomada de depoimentos ante a esperada falta
de registros), traduzindo-se as comprovações da inspeção como segue:
a) prática de sucessivos atos de gestão antieconômicos favorecendo à empresa CORMAW
Comercial de Peças Ltda., do Município de Santa Rosa, no período de 29/04/94 a 16/09/96, no qual
foram despendidos R$ 470.085,78 em orçamentos para o conserto de apenas 72 veículos (com 5 a 19
anos de uso), com valores excedendo o limite admitido pela IN n° 9, de 26/08/94, da ex-SAF (hoje
MARE), para a recuperação de veículos oficiais;
]

—
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licitação de serviços de conserto de veículos (incluídas as peças) nas Tomadas de Preço nos
04/93 e 01/96, e a dispensa de 11/11/93, de mesma finalidade e buscando amparo no artigo 24, inciso
V, da Lei n° 8.666, de 21/06/93, sem existir projeto básico aprovado pela autoridade competente e
orçamento detalhado em planilhas, contrariando o disposto no artigo 7 0 da mesma lei, em especial os
seus §§ 2°, incisos I e II, e 9°, bem assim as contratações de 11/04/94 (Contrato Administrativo n°
04/94) e de 06/05/96 (Contrato Administrativo n° 112/96) com a empresa COFtMAW Comercial
de Peças Ltda., do Município de Santa Rosa, sem identificar e quantificar os tipos de serviços a
executar e as peças a substituir, fixando se apenas o valor da hora, mercê de orçamentos que seriam
0
aprovados caso a caso, o que está expressamente vedado no § 4 do artigo 7° do diploma legal em
comento;
manutenção de Agentes de Saúde Pública em permanente desvio de função, fato já
apontado em pelo menos duas oportunidades pela própria Auditoria da Fundação, em flagrante descaso
à proibição inserta no artigo 117, inciso XVII, da Lei n° 8.112, de 11/12/90, inclusive com o
pagamento da indenização a que se refere o artigo 16 da Lei n° 8.216, de 13/08/91, vantagem
expressamente destinada à cobertura das despesas decorrentes do afastamento dos servidores que
realizam trabalhos de campo nas campanhas de combate e controle de endemias.
111.4 Preliminarmente, em face do teor dos artigos 140 e 212, §§ 1° e 3°, do Regimento Interno
do Tribunal, proponho que este processo seja submetido à superior consideração do Ministro-Relator
ADHEMAR PALADINI GHISI, sugerindo-se-lhe, com base nos artigos 43, inciso II, da Lei Orgânica,
e 194, inciso III, do Regimento, a audiência do Responsável para, no prazo de 15 dias, apresentar
razões de justificativa quanto às comprovações da inspeção traduzidas nas letras a, b e c do parágrafo
anterior." (grifos do original)
—

-

Autorizada por mim a audiência proposta e expedido o competente oficio, o responsável,
após solicitar e obter dilação de prazo, apresentou suas razões de justificativa.
No tocante à prática de atos antieconômicos, favorecendo a empresa CORMAW, bem
como à licitação de serviços de conserto de veículos, sem prévio projeto básico, e às contratações com a
referida empresa sem identificação e quantificação dos tipos de serviço e executar e peças a substituir,
esclareceu o Sr. Coordenador Regional:
- nos anos de 1993 a 1995, não dispôs a Coordenação de recursos orçamentários para
aquisição de viaturas, proibida expressamente por oficio circular expedido pela Presidência da FNS;
- em contrapartida, houve a previsão de recursos orçamentários para serviços de terceiros,
possibilitando a contratação de empresas para manutenção e conserto da frota já existente. Apesar disto,
foi solicitada por aquela Coordenação, diversas vezes, autorização para compra de viaturas novas, não
tendo sido atendida por absoluta ausência de recursos orçamentários na fonte necessária. Como
alternativa, foi solicitado, então, alteração do elemento de despesa "serviços de terceiros" para "material
permanente", também indeferido;
- os veículos disponíveis, com média de 10 anos de uso, jamais haviam tido manutenção
preventiva, comprometendo as campanhas a cargo da Coordenação;
- diante do quadro exposto, viu-se a Administração anterior obrigada a dar início a
processo licitatório para contratação de serviço de manutenção para os veículos, incluindo remoção,
conserto e fornecimento de peças, a ser prestado nas cidades-sede dos Distritos Sanitários. Para tanto,
procedeu a estimativas de despesas, de serviços e de peças previstas para o exercício em curso (1993);
- o respectivo processo administrativo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da FNS para
parecer, exarado no sentido de que fosse prosseguida a licitação;
- assim, foram realizadas duas tomadas de preço para o Distrito de Santa Rosa, sendo que
somente na segunda foi selecionada uma empresa devidamente habilitada;
- encerrada essa fase, foi o processo novamente encaminhado à Procuradoria-Geral da
FNS, que proferiu despacho solicitando a emissão de comunicado em que restasse salientada a premente
necessidade de se expor a situação dos veículos, devendo ser submetido à apreciação do Coordenador
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Regional, condição única apontada para se ratificar e dar continuidade aos trabalhos, inclusive no tocante
à dispensa de licitação em alguma localidade específica;
- como explicitado, tanto o responsável quanto o administrador que o antecedeu
submeteram os procedimentos relativos à contratação em foco à avaliação jurídica do Órgão, dando
cumprimento às orientações dali advindas;
- a intenção da Administração sempre foi utilizar as faculdades legais permitidas, qual seja
a de usar seu poder discricionário e vinculado visando a dar continuidade aos serviços essenciais, uma vez
que, sem viaturas em condição de uso, todas as atividades da Fundação ficariam paralisadas, acarretando
riscos para a saúde da população;
- os veículos em comento foram totalmente recuperados, após anos de ausência de
manutenção preventiva, obtendo, assim, vida útil de mais longos anos, o que resultará em uma grande
economia orçamentária para a FNS. Além disso, caso contrário, seria impossível dar continuidade às
diversas campanhas de combate de endemias com carros que percorrem, em média, 8.000 km por mês,
levando servidores, mantimentos, bagagem e equipamento de trabalho;
- os gastos realizados que, na opinião da auditoria do Tribunal, representaram ato
antieconômico, permitiram garantir o cumprimento dos objetivos da Fundação, tendo superado os
resultados esperados;
- no que se refere à necessidade de identificação dos tipos de serviço a executar e das peças
de reposição, houve discriminação prévia à realização da tomada de preço daqueles que puderam ser
identificados à época, com a competente especificação dos problemas. Contudo, para os defeitos surgidos
posteriormente, era impossível fazer qualquer previsão, a não ser que se abrisse nova licitação para
contratação de empresa que realizasse perícia e desmonte em todos os veículos, detectando, assim,
previamente peças que poderiam vir a apresentar problemas, o que, certamente, aumentaria ainda mais o
que foi despendido.
Com relação às razões de justificativa apresentadas para a manutenção de Agentes de
10.
Saúde Pública em permanente desvio de função, inclusive com o pagamento da indenização a que se
refere o art. 16 da Lei n° 8.216/91, são, em síntese, no sentido de que:
- a irregularidade já foi de pronto sanada, cabendo esclarecer que os referidos servidores
estiveram exercendo atividades na sede em função da necessidade de conclusão de trabalho emergencial e
transitório de apoio junto a determinadas áreas;
- como o dever de eficiência impõe-se a todo administrador público na realização de suas
atribuições, esse não poderia observar friamente a legalidade, sem almejar os resultados positivos para a
prestação do serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da sociedade e seus membros;
- assim, a alocação de Agentes de Saúde Pública na área administrativa visou desafogar
processos administrativos, não lhes tendo sido retirada a indenização para que pudessem manter as
mínimas condições de executarem o trabalho, uma vez que foram transferidos do campo, onde
permaneciam acampados, para a capital, onde necessariamente teriam gastos com alimentação, moradia e
vestuário;
- a emergência teve como motivo maior a falta de recursos humanos existentes, carência
essa originária no aumento do volume de processos de aposentadoria, em decorrência da insegurança
instaurada face às mudanças administrativas no sentido da redução da máquina pública, bem como a
ausência de novos concursos para repor mão-de-obra;
- a sua atitude baseou-se no pressuposto de que cada agente administrativo é investido da
necessária parcela de poder público para o desempenho de suas atribuições, sendo atributo do cargo que
ocupa e conferindo ao administrador competência decisória para assumir o comando diante de situações
de necessidade, tendo restado, no caso, fielmente cumpridos os deveres de eficiência, de probidade e de
prestação de contas;
- é universalmente admitido que existem determinadas áreas de atuação pública em que a
técnica jurídica não é capaz de substituir certos juízos de conveniência e oportunidade que devem
caracterizar os atos do administrador que convive diretamente com a situação;
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- por fim, traz citações de doutrina e de jurisprudência acerca do ato administrativo.
Em anexo às razões de justificativa apresentadas, encontra-se cópia do processo
administrativo que cuidou da contratação de serviços de manutenção de veículos, objeto de uma das
audiências do Coordenador Regional.
No âmbito da SECEX/RS, o exame dos elementos apresentados, em extensa instrução,
conclui por entendê-los insatisfatórios, no tocante aos gastos com manutenção de veículos,
caracterizando-os como atos antieconômicos, ensejando, portanto, que sejam cobrados do responsável,
mediante conversão destes autos em Tomada de Contas Especial, com a sua conseqüente citação. Com
relação à manutenção de Agentes de Saúde Pública em desvio de função, com pagamento indevido de
indenização prevista no art. 16 da Lei n° 8.216/91, entende a instrução que, diante do fato de a
irregularidade ter sido sanada e do reconhecimento do responsável de que a situação existiu, tornava-se
desnecessária qualquer consideração, cabendo, apenas, determinação à Coordenação em comento.
Da análise empreendida pela Unidade Técnica, transcrevo, abaixo, alguns trechos de sua
conclusão, acolhida pelo Diretor de Divisão e pelo Secretário de Controle Externo:
"6. Efetuada a análise das alegações de defesa, não conseguimos encontrar na argumentação do
responsável elementos que possam justificar a infração aos dispositivos normativos que oportunizaram
a realização da audiência prévia. Parece ter ficado claro que houve, ao menos, prática de atos de gestão
antieconômicos. Temos, contudo, que a aplicação da multa prevista no art. 58, inc. 1H da Lei n°
8.443/92 não configurará o melhor encaminhamento para o caso, cabendo a conversão do presente
processo em Tomada de Contas Especial pelos motivos que, abaixo, exporemos.
8. Inicialmente, destacamos que nada se pode afirmar sobre o locupletamento do gestor pelos
gastos efetivados, não sendo isto, no entanto, empecilho para que haja débito. (...) Há ainda orientação
do Tribunal neste sentido, conforme o Voto do eminente Ministro Adhemar Paladini Ghisi na Decisão
691/94 — TCU — Plenário, Ata n° 52:
'34. Aliás, prova cabal de que ao servidor cabe o dever de ressarcir, independentemente de
haver-se locupletado, é o teor do art. 122 da Lei 8.112/90, que embora inaplicável aos servidores em
causa, se presta a demonstrar o acerto da responsabilização apregoada. Tal artigo reza, 'in verbis':
Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.'
No caso concreto, tornou-se impossível, pela extemporaneidade dos fatos e pela natureza dos
serviços, verificar se os serviços mecânicos foram efetivamente realizados e se os preços realmente são
condizentes com os praticados no mercado.(...)
No entanto, as dificuldades para precisar quais serviços foram realmente efetuados não
afastam a possibilidade de determinação do débito. Esta Corte tem entendido que, para se caracterizar
o superfaturamento, faz-se necessário o cotejo das despesas realizadas com parâmetros objetivos.
Note-se que a Instrução Normativa n° 9 da Secretaria de Administração Federal, de 26 de agosto de
1994 (in D.O.U., 02/09/94, p. 13263) estabelece:
'1.3.2 Veículo recuperável: quando sua recuperação for possível e orçar, no máximo, a cinqüenta
por cento de seu valor de mercado.
6.2 O veículo classificado como irrecuperável deverá ser alienado, devendo o órgão/entidade,
após a realização do evento, comunicar ao DSG para a respectiva baixa.'
Ora, parece-nos que o critério estabelecido na IN n° 9 delineia com bastante precisão o limite
permitido para despesas com manutenção de veículos, acima do qual se configura dano ao erário
decorrente de ato de gestão antieconômico. (...) vemos que, para a maioria dos veículos foi gasto muito
mais que 50% do seu correspondente valor de mercado, chegando em alguns casos a 360%. Veja-se
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que não estamos falando em pequenas superações aos limites, ou, ainda, na extrapolação dos limites
para poucos veículos em situações excepcionais como, por exemplo, acidentes, mas de despesas
correspondentes, em média, a 160% do valor de mercado do veículo para 60 dos 72 veículos da
Fundação, assim, para cada dois carros consertados gastou-se o correspondente a preço integral de
outros três de mesmo modelo e ano, configurando-se prática absurda, contrariando o bom senso. Seria
interessante saber se o gestor praticaria os mesmos atos se tais veículos fossem de sua propriedade e o
numerário despendido saísse de seu bolso.
11. Assim, o débito pode ser mensurado pelo excesso das despesas, por veículo, que superarem a
50% do valor de mercado deste, conforme a tabela do Anexo I das fls. 352 a 356. Os preços de
mercado, obtidos mediante pesquisa telefônica (fl. 38, II.3), são suficientemente confiáveis tendo em
vista a estabilidade da moeda no período. (...)
15. Ante o exposto, submetemos os autos à consideração do Exmo. Sr. Ministro-Relator
Adhemar Paladini Ghisi, propondo:
15.1 sejam rejeitadas as razões de justificativa do responsável, determinando, com
fundamento no art. 45 da Lei n° 8.443/92, de 16 de julho de 1992, à Coordenação Regional da
Fundação Nacional de Saúde no Rio Grande do Sul:
seja observado o disposto nos §2°, §4° e §9° do art. 7° da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
com relação à obrigatoriedade da elaboração de projeto básico para licitação de serviços,
considerando-se especialmente a definição legal deste no inc. IX do art. 6° do mesmo diploma legal;
seja observada a Instrução Normativa n° 9 da Secretaria de Administração Federal, de 26 de
agosto de 1994 (D.O.U., 02/09/94, p. 13263), especialmente os itens 1.3.2 e 6.2, com relação aos
limites permitidos para despesas de manutenção de veículos oficiais;
não mantenha a entidade Agentes de Saúde Pública em permanente desvio de função, o
que viola o art. 117, inc. XVII, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, ainda, recebendo a
indenização prevista no art. 16 da Lei 8.216, de 13 de agosto de 1991, restrita àqueles que realizam
trabalhos de campo no combate e controle de endemias;
15.2 seja dado conhecimento do conteúdo do relatório, voto e decisão que vier a ser tomada
ao Procurador da República no Rio Grande do Sul, Sr. Derocy Giácomo Cirillo da Silva e ao
Delegado de Polícia Federal, na Superintendência Regional desta no Rio Grande do Sul, Sr.
Dagoberto Albernaz Garcia.
15.3 seja convertido o presente processo em Tomada de Contas Especial, nos termos do art.
47 da Lei 8.443/92.
15.4 seja citado o responsável, Sr. Mário Bernd Neto, Coordenador Regional da Fundação
Nacional de Saúde no Rio Grande do Sul, conforme o disposto no art. 12, inc. II da Lei 8.443/92 c/c o
art. 153, inc. II do Regimento Interno do TCU, para, no prazo de quinze dias, apresentar defesa ou
recolher aos cofres da FNS as importâncias relacionadas na Tabela do Anexo II (fls. 357 a 360), com
os devidos acréscimos legais contados a partir das respectivas datas de ocorrência, referentes a
despesas com a contratação de serviços de manutenção para os veículos da entidade em valores
superiores aos permitidos pela IN n° 9 da SAF, de 26/08/94, em especial os itens 1.3.2 e 6.2,
caracterizando injustificado dano ao erário."
Cabe ressaltar, por fim, que consta nos autos solicitação do Sr. Dagoberto Albernaz Garcia,
14.
Delegado de Polícia Federal, no sentido de ser-lhe informado se este Tribunal "constatou alguma
irregularidade na Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde do Rio Grande do Sul, nos anos
de 1994 a 1996, em razão das denúncias formuladas pelo ...". Com efeito, em atenção à mencionada
solicitação, comuniquei-lhe que as irregularidades encontravam-se sob análise neste processo e que, tão
logo houvesse deliberação definitiva desta Corte sobre a matéria, ser-lhe-ia comunicado o seu inteiro teor.
É o Relatório.
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II- VOTO
A presente denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do
Regimento Interno, merecendo, portanto, ser conhecida, nos termos do art. 53 da Lei n° 8.443/92 c/c o art.
212 do Regimento Interno.
O extenso rol de irregularidades denunciadas nestes autos, conforme indicado no item 3 do
Relatório que precede este Voto, mereceu exame detalhado por parte da SECEX/RS, tendo sido,
inclusive, realizada inspeção na Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Rio Grande do
Sul para esclarecimento dos fatos.
Por outro lado, consta nos autos notícia de que a mesma denúncia foi encaminhada,
também, ao Presidente da República, ao Ministro da Saúde, ao Presidente da Fundação Nacional de
Saúde e à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul. Consta, ainda, informação de que, em razão
das irregularidades suscitadas, a Presidência da referida Fundação instauraria sindicância para apuração
da veracidade das imputações feitas. Assim, os pontos que, porventura, não tenham sido devidamente
esclarecidos pela Unidade Técnica, haja vista envolverem procedimentos investigatórios não
característicos da atuação desta Corte, poderão ser adequadamente apurados no decorrer do mencionado
procedimento administrativo.
Ressalto, de início, que foram três as irregularidades que mereceram especial atenção da
SECEX/RS, objeto, inclusive, de audiência do Coordenador Regional. Encontram-se elas indicadas no
item 7 do Relatório que precede este Voto.
No tocante à primeira delas, gastos com manutenção de veículos em valores excedentes ao
limite estabelecido na IN n° 9/94, da extinta SAF, hoje MARE, entendo que o responsável não apresentou
razões de justificativa capazes de demonstrar que tais gastos atenderam ao princípio da legalidade e que
representaram a alternativa correta, sob a ótica da viabilidade econômica dos referidos veículos.
A mencionada Instrução Normativa foi expedida em 26.08.94 e, em consonância com os
Decretos que regulamentavam, entre outras, a matéria em foco, definia normas relativas ao controle geral
de veículos oficiais, com o objetivo de orientar os órgãos da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, integrantes do Sistema de Serviços Gerais — SISG, quanto aos procedimentos
que deveriam ser observados para classificação, identificação, aquisição, cadastramento, utilização,
reaproveitamento, transferência, cessão, alienação e definição do quantitativo de veículos automotores de
transporte rodoviário.
Dos tópicos referentes às definições de modo geral e à diretriz estabelecida para o custo
7.
operacional da mencionada IN, consta:
"1.3.2. Veículo recuperável: quando sua recuperação for possível e orçar, no máximo, a
cinqüenta por cento de seu valor de mercado.
1.3.3. Veículo antieconômico: quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário,
em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo.
1.3.4. Veículo irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina,
devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.
5.1. A apuração do custo operacional dos veículos deverá merecer especial cuidado dos
dirigentes das unidades, visando identificar os que necessitem de reparos (recuperáveis) ou os
passíveis de alienação que, comprovadamente, sejam classificados como antieconômicos ou
irrecuperáveis."
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As informações levantadas mediante procedimento de inspeção da SECEX/RS estão a
demonstrar que o responsável não procedeu à devida apuração do custo operacional da frota de veículos
da Coordenação da FNS no Rio Grande do Sul, haja vista que a quase totalidade dos dispêndios
realizados a título de manutenção representaram percentuais muito superiores aos 50% definidos no
subitem 1.3.2 da IN n° 09/94 — SAF.
Os argumentos trazidos pelo Coordenador Regional para justificar os referidos gastos, no
sentido de que estaria a Coordenação proibida de adquirir veículos novos e que, portanto, para que fosse
possível cumprir seus objetivos institucionais deveriam ser consertadas as viaturas existentes, há anos
sem sofrer qualquer tipo de manutenção, esbarram, de pronto, na vedação acima mencionada (subitem
1.3.2 da IN n° 09/94 — SAF), além de não demonstrarem terem sido objeto de verificação no que toca à
sua viabilidade econômica, ou seja, não houve apuração do custo operacional de recuperação dos
veículos.
O argumento apresentado pelo responsável de que havia proibição de compra de novas
viaturas não se encontra comprovado nos autos. Tampouco há menção a dispositivo legal que trate de tal
vedação. Entendo que, assim, deveria o administrador público ter levado ao conhecimento das
autoridades superiores da Fundação a situação observada naquela unidade regional, sugerindo, inclusive,
alternativas viáveis para solucionar o problema, uma vez que poderia ser comprometida a atividade-fim
daquela Coordenação - campanhas de combate a endemias no Estado.
Por outro lado, não podem ser aceitas justificativas de adoção dos referidos atos
antieconômicos, em nome do alcance dos objetivos do Órgão, uma vez que houve comprovado prejuízo
ao erário federal, não restando demonstrado, nos autos, além disso, sequer a adoção de providências para
reverter, de forma economicamente viável, a situação observada. Ressalte-se, ainda, que não consta no
processo documento que comprove a vedação de aquisição de veículos de serviço novos, conforme
mencionado pelo responsável. Por outro lado, pode-se, certamente, afirmar que, com relação a veículos de
representação, as últimas Leis de Diretrizes Orçamentárias sempre consignaram tal vedação, mas não no
que se refere a veículos de serviço.
Conforme levantado pela SECEX/RS, os gastos realizados na recuperação dos veículos da
Coordenaria montaram a R$ 303.098,02, em valores históricos, tendo abrangido tais gastos período
equivalente a cerca de dois anos, sendo que, em um caso, no período de um ano, o dispêndio
correspondeu a 360% do valor de mercado do veículo. Ressalto, diante dos fatos, que não há justificativa
plausível para o comprometimento de tamanho volume de recursos com veículos classificados, em alguns
casos, como antieconômicos e, em outros, como irrecuperáveis.
Assim, entendo ser correta a proposta formulada pela Unidade Técnica no sentido da
conversão destes autos em Tomada de Contas Especial para fins de citação do responsável, uma vez que
os gastos com manutenção/recuperação dos veículos da Coordenação Regional de Saúde no Rio Grande
do Sul configuraram atos antieconômicos que causaram prejuízo ao erário. Manifesto-me, ainda, de
acordo com a sistemática utilizada pela Secretaria para apuração do débito por considerar que o parâmetro
ali definido encontra, inclusive, respaldo em orientação da extinta SAF, hoje MARE, expedida em 1994.

•

No que concerne a outro ponto objeto da audiência e discutido detalhadamente na
instrução a cargo da SECEX/RS — falhas em procedimentos licitatórios para a contratação de empresas
para a prestação de serviços de manutenção e reparos, entre outros -, registro, de início, que essa
discussão passa, necessariamente, pelo exame das razões que levaram o gestor a dar início a tal
procedimento.
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Por certo, qualquer administrador, consciente de suas responsabilidades, sabe da
necessidade de se manter em dia serviços de manutenção da frota de veículos do órgão/entidade que
dirija, sob pena de, em assim não agindo, submeter bens duráveis a desgaste prematuro e, certamente, à
futura impossibilidade de sua recuperação, sob a ótica da viabilidade econômica. Por outro lado, a
necessidade da utilização de tais serviços nem sempre é passível de conhecimento antecipado, haja vista
que muitas vezes surgem imprevistos. Logo, não vejo como exigir-se do administrador que conheça
previamente toda a demanda de reparos que uma frota possa necessitar.
Todavia, no presente caso, muito mais do que falhas ou irregularidades relacionadas a um
eventual procedimento licitatório, tem-se uma atitude de descaso para com a coisa pública, uma vez que,
conforme salientado pelo próprio Coordenador Regional, a frota de veículos da Coordenação encontravase sem manutenção há vários anos. Tal fato dificulta, inclusive, a apuração de responsabilidades
anteriores, haja vista que havia veículos com mais de 10 anos de uso sem sofrer manutenção periódica.
Certamente, o destino deles deveria ser o ferro-velho.
Assim, entendo que como restou efetivamente demonstrado nos autos que não houve uma
avaliação prévia do estado geral da frota, objetivando identificar quais os veículos que deveriam sofrer
reparos em função de sua viabilidade econômica, tendo optado o administrador por despender recursos,
sem qualquer medida, pode o encaminhamento da matéria restringir-se à providência mencionada no item
13 retro.
Com relação ao último ponto objeto de audiência, manutenção de Agentes de Saúde
Pública em desvio de função, inclusive com pagamento de indenização prevista no art. 16 da Lei n°
8.216/91, discordo da proposta formulada pela Unidade Técnica pelas razões que a seguir exponho.
O fato de que, quando da apresentação das razões de justificativa pelo responsável, não
mais persistisse a irregularidade apontada não permite que se transmute o ato de irregular para regular,
nem tampouco que se dispense a adoção das competentes medidas para ressarcimento dos valores
indevidamente percebidos pelos mencionados Agentes.
Os dispositivos legais infringidos são claros, não ensejando margem a dúvidas na sua
interpretação. São eles o inciso XVII do art. 117 da Lei n°8.112/90 e o art. 16 da Lei n°8.216/91.
O primeiro contém vedação ao servidor, no sentido de que é proibido "cometer a outro
servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias". E o
segundo estabelece: "Será concedida, nos termos do regulamento, indenização de Cr$ 4.200,00 (quatro
mil e duzentos cruzeiros) por dia, aos servidores que se afastarem do seu local de trabalho, sem direito à
percepção de diária, para execução de trabalhos de campo, tais como os de campanha de combate e
controle de endemias; marcação, inspeção e manutenção de marcos decisórios; topografia, pesquisa,
saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais." Referida indenização, nos
termos do parágrafo único do mesmo artigo, não pode ser percebida cumulativamente com diárias.
Com efeito, no que se refere à atribuição temporária aos Agentes de Saúde Pública em
comento de tarefas administrativas na sede da Coordenação, em caráter emergencial, entendo poder ser
relevada, em face da exceção prevista no dispositivo legal mencionado — art. 117, inciso XVII, da Lei n°
8.112/90.
Todavia, no que concerne ao pagamento da indenização prevista no art. 16 da Lei n°
8.216/91, entendo que, ao serem desviados para trabalhos na sede da Coordenação, os Agentes de Saúde
Pública deixaram de ter direito à percepção da mencionada indenização que, nos termos da Lei, só é
devida quando da execução de tarefas de campo, nas situações que indica. Logo, se indevida tal
min-ag/01398496
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indenização, por ausência de amparo legal, cabe a sua devolução. Para tanto, julgo acertado fixar prazo
para que a Fundação Nacional de Saúde adote providências para identificar os beneficiários, quantificar
os valores pagos e providenciar o desconto na forma prevista no art. 46 da Lei n° 8.112/90, se ainda forem
servidores públicos.
Por fim, aquiesço às medidas sugeridas na alínea "h" do item 15.1 e item 15.2 da
24.
conclusão da instrução, transcritas no item 13 do Relatório que precede este Voto, acrescentando, ainda,
determinação para que a Fundação Nacional de Saúde encaminhe os resultados da sindicância instaurada
para apurar denúncia de igual teor e a retirada da chancela de "sigiloso" aposta aos autos.
Ante o exposto, manifestando meu acolhimento parcial às propostas formuladas pela
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 02 de dezembro
de 1998.

ALADIN' GHISI
inistro-Relator
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DECISÃO N° 8 5 8 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 013.984/96-9 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (Resolução TCU n° 77/96)
Órgão: Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Rio Grande do Sul
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 53 da Lei n° 8.443/92, conhecer da presente denúncia, uma vez
preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno, para, no mérito,
considerá-la parcialmente procedente;
8.2. com fulcro no art. 47 da mencionada Lei c/c o art. 197 do Regimento Interno, determinar a
conversão destes autos em Tomada de Contas Especial para citar o Sr. Mário Bernd Neto para, no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentar alegações de defesa ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional as
importâncias abaixo discriminadas, acrescidas da atualização monetária e encargos legais devidos
contados a partir das respectivas datas de ocorrência, na forma da legislação em vigor, decorrentes de atos
antieconômicos relacionados a gastos efetuados com a recuperação/manutenção da frota de veículos da
Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Rio Grande do Sul, em montantes superiores
aos limites permitidos pela IN n° 09/94 da extinta Secretaria de Administração Federal, em especial em
relação aos subitens 1.3.2, 5.1 e 6.2, caracterizando injustificado dano ao Erário:

Dados do Veículo
Placa
Modelo
AR7236
Brasília
AR9204
Jeep
C-20

AR9314

AR9336
C-20
Fiat 147 AR9714

Fiat 147 AR9716

Kombi

AR9749

Fiat 147 AR9775
Fiat 147 AR9776

•

OB
940B03188
950B01935
950B03661
940B03951
950B00746
950B00436
950B03551
950B01779
950B04559
940B03183
940B03815
950B00886
950B02301
950B04561
940B02621
940B02698
940B03187
940B02892
940B03106
950B00375
950B01178
950B02212
-

Débito
Data
Valor (R$)
866,93 17/11/94
1.943,69 04/08/95
1.164,73 13/11/95
4.977,93 27/12/94
3.262,79 08/05/95
300,67 30/03/95
685,60 07/12/94
1.276,38 25/07/95
771,07 19/12/95
508,15 17/11/94
965,31 20/12/94
2.394,71 15/05/95
411,93 29/08/95
1.127,00 19/12/95
366,60 07/10/94
786,30 18/10/94
971,40 17/11/94
916,17 01/11/94
1.141,24 10/11/94
1.880,81 22/03/95
530,92 08/06/95
205,47 25/08/95
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Fiat 147 AR9777

Fiat 147 AR9778

•

C-20

AR9785

C-20

AR9786

C-20

AR9787

A-20

AR9789

C-20

AR9790

A-20

AR9793

A-20
C-20

AR9794
AR9795

C-20

4R9796

C-20

AR9799

C-20

AR9800

Gurgel

AR9810

940B02622
950B00372
950B03002
940B02826
950B00512
950B01782
950B02760
950B03669
960B03248
950B00881
950B01163
950B01122
950B00406
950B02764
950B03670
950B04164
950B01129
950B01861
950B02759
950B03658
940B03369
950B00438
950B01177
950B01771
950B04173
940B02893
940B03816
940B03109
950B01778
96001126
950B00374
940B03368
950B01784
950B02204
950B03005
940B03184
950B00885
950B01774
950B02210
950B04170
940B03550
940B01786
950B04166
940B03378
950B01180
950B00882
950B03660
960B03248

325,88
410,11
2.568,81
307,37
2.351,58
1.984,98
1.008,86
235,97
1.573,45
936,91
3.198,43
619,97
1.414,40
3.979,83
1.742,40
2.965,75
5.110,98
3.636,32
1.286,12
343,59
2.761,04
2.603,15
1.763,20
879,56
1.190,93
852,03
969,24
2.262,79
1.095,55
897,68
412,94
2.229,80
525,33
729,02
2.628,29
1.259,92
3.483,28
3.820,07
1.031,45
431,47
2.165,04
296,33
3.820,95
1.676,12
3.321,59
1.113,42
498,02
198,00

07/10/94
22/03/95
06/10/95
26/10/94
11/04/95
25/07/95
25/09/95
13/11/95
16/09/96
15/05/95
06/06/95
24/05/96
27/03/95
25/09/95
13/11/95
06/12/95
02/06/95
31/07/95
25/09/95
13/11/95
24/11/94
30/03/95
08/06/95
25/07/95
06/12/95
01/11/94
20/12/94
10/11/94
25/07/95
24/05/96
22/03/95
24/11/94
25/07/95
25/08/95
06/10/95
17/11/94
15/05/95
25/07/95
25/08/95
06/12/95
07/12/94
25/07/95
06/12/95
24/11/95
08/06/95
15/05/95
13/11/95
16/09/96
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C-60

AR9811

Fiat 147 CZ0111

Fiat 147 CZ0112

Fiat 147 CZ0115

Fiat 147 CZ0117

Fiat 147 CZ0119

C-20

CZ0176

A-20

CZ0181

A-20

CZ0183

A-20

CZ0185

A-20
A-20

CZ0191
CZ0613

A-20

CZ0622

Fiat 147 CZ0823

950B00891
950B01783
950B04168
950B04169
940B03553
950B01176
950B01781
950B00370
950B00884
950B01860
950B02213
950B03665
950B04179
950B02997
950B03659
960B02092
950B01169
950B02996
950B04171
960B01137
960B01143
940B02623
940B02824
950B00879
950B03662
950B01166
950B01777
940B03583
950B01182
950B04184
960B01141
950B01166
950B01773
950B00392
950B01161
950B03001
960B03248
950B01175
950B04176
960B02092
950B02387
960B03248
950B00890
950B01863
950B04172
950B04174
960B01125
960B01139
960B02092

706,55
1.225,86
58,45
409,48
549,92
2.270,43
317,30
1.681,38
1.907,59
1.978,27
173,34
519,50
776,80
2.460,13
1.297,98
1.275,35
31,50
1.840,76
2.522,16
933,44
88,90
107,00
961,15
1.688,45
392,33
1.817,06
3.676,66
1.980,06
1.784,27
418,38
473,68
2.652,87
418,96
1.686,26
1.130,25
4.996,28
4.572,54
3.115,74
4.558,10
441,63
300,06
1.286,65
2.439,41
2.505,57
1.027,92
1.656,02
361,53
220,50
132,60

15/05/95
25/07/95
06/12/95
06/12/95
07/12/94
08/06/95
25/07/95
22/03/95
15/05/95
31/07/95
25/08/95
13/11/95
06/12/95
06/10/95
13/11/95
19/07/96
08/06/95
06/10/95
06/12/95
24/05/96
24/05/96
07/10/94
26/10/94
15/05/95
13/11/95
08/06/95
25/07/95
08/12/94
08/06/95
06/12/95
24/05/96
15/05/95
25/07/95
23/03/95
08/06/95
06/10/95
16/09/95
08/06/95
06/12/95
19/07/96
05/09/95
16/09/96
15/05/95
31/07/95
06/12/95
06/12/95
24/05/96
24/05/96
19/07/96
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Fiat 147 CZ0824

Fiat 147 CZ0825
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C-20

CZ0883

C-20

CZ0884

C-20

CZ0885

C-20

CZ0889

C-20

CZ0891

C-20

CZ0892

C-20

CZ0896

C-20

CZ0897

C-20

CZ0898

C-20

CZ0902

C-20

CZ0903

C-20

CZ0912

950B00888
950B01780
950B02999
950B04163
950B02092
940B03749
950B01170
950B01862
950B02998
950B04183
960B01129
960B02163
940B03556
950B01173
950B03003
950B04177
960B02175
950B00434
960B01135
960B02092
950B02385
950B04178
960B01127
950B01188
950B02386
950B04162
960B02163
940B03377
950B01172
950B03000
950B04175
950B04165
960B02092
960B03248
950B01183
950B03004
950B04546
960B02092
960B03248
940B01775
950B03657
960B01142
950B01171
950B01776
960B02092
960B03248
95001162
960B02092
950B00883
960B02163

58,84
667,43
2.080,85
2.592,16
1.295,17
180,62
555,39
2.286,87
2.641,57
409,48
236,56
122,80
3.052,49
1.339,45
4.597,88
1.509,78
1.433,18
205,97
769,42
1.718,01
387,58
2.217,25
807,21
806,98
825,80
1.627,08
1.022,10
3.492,35
1.848,90
4.094,15
713,26
1.271,77
735,78
1.391,05
3.335,55
4.919,98
1.091,40
181,40
1.391,05
4.435,16
1.535,94
429,73
553,98
3.755,46
487,85
4.574,02
8.558,91
121,23
2.924,78
1.096,61

15/05/95
25/07/95
06/10/95
06/12/95
19/07/96
19/12/94
08/06/95
31/07/95
06/10/95
06/12/95
24/05/96
23/07/96
07/12/94
08/06/95
06/10/95
06/12/95
24/07/95
30/03/95
24/05/96
19/07/96
05/09/95
06/12/95
24/05/96
08/06/95
05/09/95
06/12/95
23/07/96
24/11/94
08/06/95
06/10/95
06/12/95
06/12/95
19/07/96
16/09/96
08/06/95
06/10/95
19/12/95
19/07/96
16/09/96
25/07/95
13/11/95
24/05/96
08/06/95
25/07/95
19/07/96
16/09/96
08/06/95
19/07/96
15/05/95
23/07/96
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C-20

.tf"

950B02762
950B03671
960B02092
CZ0914 950B01772
960B01121
CZ0915 950B01185
950B01864
960B02092
960B02175
CZ0917 960B02163
CZ0918 960B03248
CZ0921 950B00437
950B01655
950B02995
960B02163
CZ0964 95001165
950B02302
950B03663
CZ0966 95001168
950B01785
950B03656
CZ0985 940B03952
950B00511
950B01187
Débito (valor histórico):
CZ0913

293,36
1.650,16
81,00
2.671,07
789,69
990,62
832,45
181,55
2.448,40
106,66
571,24
174,54
3.290,73
4.416,09
123,69
4.006,45
379,17
700,40
1.098,28
1.829,10
1.398,74
5.447,60
2.116,26
911,80
303.098,02

25/09/95
13/11/95
19/07/96
25/07/96
24/05/96
08/06/95
31/07/95
19/07/96
24/07/96
23/07/96
16/09/96
30/03/95
18/07/95
06/10/95
23/07/96
08/06/95
29/08/95
13/11/95
08/06/95
25/07/95
13/11/95
27/12/94
11/04/95
08/06/95

8.3. com base no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e art. 45 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 195
do Regimento Interno, assinar o prazo de 15 (quinze) dias para que o Presidente da Fundação Nacional de
Saúde adote providências no sentido de identificar os beneficiários da indenização prevista no art. 16 da
Lei n° 8.216/91, paga indevidamente a Agentes de Saúde Pública de sua Coordenação Regional no Estado
do Rio Grande do Sul, quantificar os valores pagos e providenciar o desconto na forma prevista no art. 46
da Lei n° 8.112/90, salientando-se que, na hipótese de algum desses servidores não mais pertencer aos
quadros da Administração Pública Federal, deverá ser instaurada a competente Tomada de Contas
Especial;
8.4. determinar a Fundação Nacional de Saúde, bem como às suas Coordenações Regionais, que
observem IN n° 09/94, da extinta SAF, alterada pela IN n° 06/97, do MARE, em especial no que se refere
aos subitens 1.3.2, 5.1 e. 6.2, com relação aos limites permitidos para despesas de manutenção de veículos
oficiais;
8.5. determinar à Fundação Nacional de Saúde que encaminhe os resultados da sindicância instaurada
para apurar a denúncia acerca de irregularidades administrativas na Coordenação Regional do Estado do
Rio Grande do Sul, nos anos de 1994 e 1995;
8.6. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e Voto que a fundamentam ao
interessado, ao Sr. Dagoberto Albernaz Garcia, Delegado de Polícia Federal, ao Presidente da Fundação
Nacional de Saúde e ao Sr. Mário Bernd Neto;
8.7. retirar a chancela de "sigiloso" aposta aos autos.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
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, Hmbeçto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

•

D EMAR P ADINI GHISI
Iro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-015.800/95-4 (Sigiloso) - c/ 1 volume
NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: Petróleo Brasileiro S.A. - Refinaria Presidente Bernardes
de Cubatão
INTERESSADO: identidade preservada (art. 55, § 1 0, da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 35, § 4 0 , inciso II, da Resolução TCU n° 77/96)
EMENTA: Denúncia sobre possíveis irregularidades em processos
licitatórios realizados por empresa estatal. Diligência. Esclarecimentos.
Denúncia improcedente. Juntada do processo às contas anuais
respectivas. Comunicação ao interessado.

Denúncia apresentada ao Tribunal sobre possível superfaturamento que teria ocorrido na
aquisição de materiais e serviços na Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (fl. 02). É informada a
ocorrência de má gestão de recursos públicos em relação aos seguintes processos de despesa:
funilaria, pintura e motor em quatro viaturas pelo valor de US$ 34 600,00;
adequação em outras seis viaturas pelo valor de US$ 785.000,00;
compra e montagem de chassis Scania por US$ 344.200,00; e
pintura do prédio do Sesema por US$ 1.172.300,00.
Por despacho (fl. 01) acolhi a denúncia e determinei as providências necessárias à
elucidação dos fatos, a cargo da 9' Secex. A Unidade Técnica, após proceder às diligências pertinentes e
examinar os elementos coligidos, manifesta-se nos seguintes termos (fls. 75/80):
,,(.)
III - Das Diligências
III. 1 — Ao Denunciante
Uma vez que as provas apresentadas não foram suficientes para fundamentar um juízo de
mérito sobre a denúncia, foram solicitados ao Denunciante, por intermédio do Oficio de Diligência
n° 379/96 (ti. 8), maiores esclarecimentos à respeito da identificação dos procedimentos
administrativos que ensejaram os serviços acusados, bem como as evidências necessárias que
comprovassem a existência do superfaturamento.
Em resposta ao expediente saneador, o Interessado apresentou as informações e
documentos às folhas 9/17, comunicando que a mesma denúncia havia sido encaminhada à
Promotoria de Cubatão, a qual determinou a abertura do inquérito policial, tendo sido, inclusive,
colhido o seu depoimento (folha 14).
Conforme os documentos acostados às folhas 10/12, o Denunciante oficiou ao DiretorPresidente, ao Diretor do Departamento Industrial (DEPIN) e ao Setor de Segurança e Meio
Ambiente da RPBC (SESEMA), todos da PETROBRÁS, comunicações em que destaca os seguintes
fatos:
a intenção da gerência de segurança da RPBC, de acordo com o documento interno n°
74/95 (fls. 3/4), de 'maquiar' aquele setor da Refinaria, preparando-o para a auditoria a ser
realizada naquela Refinaria;
a meta da gerência local da RPBC de concorrer e ganhar o prêmio do concurso de
segurança que a PETROBRÁS fará a nível nacional.
Entendendo que tais atitudes são reprováveis e ferem os padrões éticos dos trabalhadores
da Petróleo Brasileiro S.A., o Denunciante requereu aos responsáveis daquela empresa estatal a
adoção das seguintes providências: não autorizar a realização das reformas nas dependências do
1
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SESEM4/RPBC; antecipar a auditoria prevista para a RPBC, para o mais breve possível; orientar a
gerência da RPBC a priorizar a manutenção de equipamentos de segurança, independentemente de
haver auditorias ou concursos de âmbito nacional.
Quanto aos valores apurados na denúncia, o Interessado declara que os preços em dólar
foram convertidos para real, com base na cotação de 27/09/95 (0,956). Os gastos previstos para os
serviços de reforma e adequação de viaturas do setor segurança da Refinaria (itens 1 e 2, da
denúncia, no total de US$ 819.600,00 - fl. 02) foram considerados expressivos, sendo comparados,
a título de exemplo, a uma grande quantidade de veículos da marca Volkswagen Gol 1000/94, cujo
valor, em 10/12/95, era de R$ 7.476,00.
Com relação à compra e montagem de chassis Scania, no valor de US$ 344.200,00, o
Denunciante absteve-se de qualquer comentário, por não dispor de dados.
No que se refere à pintura do prédio do SESEMA, o Interessado destaca a expressividade
do montante (US$ 1.172.300,00), comparando-o à pintura, com tinta látex, de 92.547 metros
quadrados de parede, ou seja, 784 salas com 5 metros de largura, 8 metros de comprimento e 3
metros de altura. Foram computados, na comparação, os custos de mão de obra e insumos,
acrescidos de encargos sociais e BDI, com base na tabela de construção civil, divulgada pelo
Sindicato da Construção Civil e pela imprensa (fls. 15/16).
111.2. À PETROBRÁS
Instada a manifestar-se sobre os fatos denunciados, bem como a apresentar os
procedimentos administrativos realizados pela empresa e os esclarecimentos pertinentes, conforme
Ofícios de Diligência n° 442/96 e 269/97 (fls. 21/22 e 28/29), a PETROBRÁS prestou as seguintes
informações, constantes das folhas 30/73 e do Volume I:
Item 1 da denúncia: 'Funilaria, pintura, motor em 04 (quatro) viaturas da RPBC
(US$ 34.600,00)' - Os serviços de funilaria, pintura e motor de 4 (quatro) viaturas da RPBC, com
valor estimado em US$ 34.600,00, não foram contratados, em decorrência de reavaliação e
execução parcial dos trabalhos com recursos próprios;
Item 2 da denúncia: 'Adequação em outras 06 (seis) viaturas (US$ 785.000,00)' - Por
intermédio da Concorrência n° 210.0.003.96-1, foi realizada a contratação dos serviços de
modernização de apenas uma viatura, no valor de R$ 199.826,55. A estimativa de custo do serviço
foi estipulada pela RPBC em R$ 192.912,30, tendo como referência contrato de natureza similar,
efetuado pela Refinaria de Paulínia - REPLAIV, no valor de R$ 194.998,75 (preço-base de agosto de
1995);
c) Item 3 da denúncia: 'Compra e montagem de chassis Scania (US$ 344.200,00)' - A
aquisição de chassis de caminhão foi realizada por meio da Tomada de Preços n° 710.051-0120/96.
A estimativa inicial da compra, avaliada em R$ 140.000,00, baseou-se em aquisição de equipamento
similar, pela Refinaria de Paulínia - REFLAN, em 28/08/96, cujo valor foi de R$ 139.624,00. O
objeto contratual licitado pela RPBC foi adjudicado à empresa SUVESA Super Veículos Indústria,
Comércio e Transportes Ltda, pelo valor de R$ 139.625,00;
Item 4 da denúncia: 'Pintura do prédio do SESEMA (US$ 1.172.300,00)' - A reforma
e pintura do prédio do SESEMA não foi realizada. Quanto ao valor expressivo, mencionado no
documento interno DIP RPBC/DIOPE/SESEMA 000072/95, de 15/09/95, a PETROBRÁS informa
que o montante de US$ 1.172.300,00 refere-se ao total dos serviços propostos para recuperação de
viaturas de combate a incêndio da RPBC. Devido ao erro de digitação, esse valor foi,
equivocadamente, registrado como sendo relativo à estimativa do serviço de pintura do prédio do
SESEMA. O engano foi percebido pela PETROBRÁS, conforme documento interno DIP
RPBC/DIAD/SESER 000114/95, de 15/09/95, referendado pelo Memorando RPBC/DIOPE/SESEIVIA
de 18/09/95 (lls. 78/79, do Volume I), retificando-se a estimativa para US$ 50.000,00;
o Diretor-Presidente da PETROBRÁS manifestou-se, por meio da carta RPBC10. 102/95, de 19/12/95, encaminhada pelo Superintendente da RPBC ao Presidente da Câmara
Municipal de Diadema, Sr. Vereador João Paulo de Oliveira (folha 77, do Volume I), não tendo
havido parecer da Auditoria Interna;
2
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f) em resposta à correspondência n° 262/95, encaminhada pelo Denunciante ao DiretorPresidente da PETROBRÁS, o Superintendente do Departamento Industrial - DEPIN, Sr. Otacílio
Viana de Albuquerque, informa que a gerência da RPBC não teve a intenção de maquiar o Setor de
Segurança da Refinaria, visando prepará-lo previamente à auditoria departamental (vide Ofício
DEPIN-020/95, de 07/11/95, à folha 85, do Volume I). Salienta que o resultado dessas auditorias
não é influenciável por qualquer tipo de maquiagem, posto que os resultados de segurança de
qualquer organização dependem fundamentalmente da sua cultura. Acrescenta, por fim, que o
objetivo do prêmio PETROBRÁS de segurança é estimular a reflexão profunda sobre as sistemáticas
adotadas na busca do cumprimento da missão do órgão, tendo em vista o alcance de melhores
resultados na área de segurança.
IV- Análise.
Os serviços constantes dos itens I e 4 da denúncia, ou seja, reforma de quatro viaturas da
RPBC (funilaria, pintura e motor) e pintura do prédio do SESEMA não foram realizados, o que
torna insubsistente o questionamento dos mesmos. Especificamente em relação ao serviço de pintura
do prédio do Setor de Segurança e Meio Ambiente, não houve qualquer intenção ou dolo dos
responsáveis em superestimar os custos da contratação, tratando-se, tão somente, de erro no
lançamento dos dados, conforme se verifica nos documentos às folhas 77/79, do Volume I.
Quanto ao procedimento administrativo destinado à contratação dos serviços de reforma e
modernização de veículos de combate a incêndio (item 2 da denúncia), observa-se, conforme
Relatório de Licitação às folhas 4/46, do Volume I, que a RPBC envidou as diligências necessárias à
divulgação do edital, visando disponibilizá-lo ao maior número possível de empresas. Conquanto
três interessadas tenham retirado cópia do edital, somente a empresa - CIMASA Equipamentos
Urbanos Ltda - apresentou proposta, cujo valor final ficou apenas 3,58 % acima da estimativa feita
pela contratante. Em se tratando de serviço especializado, a RPBC estimou o custo do objeto em
contrato similar, realizado pela Refinaria de Paulínia - REPLAN. Não se verifica, portanto, o
superfaturamento suscitado na denúncia.
Com relação à aquisição de chassis para caminhão (item 3 da denúncia), também não
encontramos qualquer óbice que pudesse eivar de nulidade o procedimento licitatório, conforme
documentos acostados às folhas 48/73 - Volume I. A estimativa de custo de aquisição do
equipamento baseou-se em compra de objeto similar, realizado pela Refinaria de Paulínia REPLAN. O valor do contrato foi praticamente idêntico ao gasto estimado. Observa-se, ainda, que o
montante do dispêndio mencionado na denúncia (US$ 344.200,00) não foi confirmado pelo valor
estimado pela RPBC para a compra do chassis (1?$ 139.625,00), reforçando, assim, a sua
improcedência.
A presunção de que RPBC tencionaria 'maquiar' o setor de segurança da Refinaria, ante
a iminência de auditoria, também não pode prosperar. O Documento Interno da empresa - DIP
RPBC/DIAD/SESER, de 20/09/95 (fl. 87, do Volume I), enfatiza a necessidade de realização de
reformas no depósitos de EPI 's e equipamentos do SESEIVIA, não em decorrência da realização de
auditoria, pura e simplesmente, mas pelo motivo maior de alcançar o prêmio do concurso segurança
da PETROBRÁS. De acordo com a informação prestada pelo Superintendente do Departamento
Industrial da PETROBRÁS - DEPIN (fl. 85, do Volume I), a intenção da empresa, por meio do
concurso, não é criar soluções paliativas, porém uma verdadeira cultura de segurança e qualidade.
Mesmo que houvesse a referida auditoria, esta não seria influenciável, já que a
fiscalização poderia realizar-se em duas vertentes: I) auditoria de conformidade, em que seria
analisada a regularidade da execução de despesa, segundo os ditames legais e regulamentares; 2)
auditoria operacional, com o objetivo de analisar o desempenho e eficácia do setor em análise. Com
relação à primeira auditoria, qualquer irregularidade seria detectável, porquanto a realização de
despesa está intimamente atrelada aos dispositivos da Lei n° 8.666/93 e demais regulamentos
internos pertinentes. A auditoria operacional, a nosso ver, iria mais além do que um simples exame
físico das instalações de segurança. Verificaria, por exemplo, elementos que uma 'maquiagem' não
seria capaz de acobertar, como organização do sistema de segurança da Refinaria, avaliação
3
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interna e contínua de procedimentos, padronização de rotinas, busca da qualidade, treinamento e
aperfeiçoamento do corpo funcional. Portanto, não vemos como procedente a denúncia, vez que a
PETROBRÁS tenciona, por intermédio do concurso na área de segurança, incutir uma verdadeira
cultura no setor, além do que qualquer auditoria não seria influenciada por uma 'maquiagem' ou
simples melhoria física.
V — Conclusão.
Exauridas as diligências necessárias à instrução do feito e analisados os documentos
acostados aos autos, propomos, com base no art. 53, sç 3°, da Lei n°8.443/92, c/c o art. 212, sç 1°, do
Regimento Interno do TCU:
arquivar o presente processo, visto que, ante às argumentações expendidas, a denúncia
não tem procedência;
dar ciência ao Interessado do inteiro teor do Relatório e Voto que vier a ser proferido
levantar a chancela de sigilo que recai sobre os autos."

•

É o Relatório.
VOTO
A presente denúncia pode ser conhecida, tendo em vista a sua adequação ao disposto no
art. 53 da Lei n° 8.443/92.
Quanto ao mérito, como ficou demonstrado no Relatório precedente, a Petróleo Brasileiro
S.A. esclareceu todas as questões levantadas pelo denunciante e nenhuma irregularidade foi observada na
contratação dos serviços objeto da denúncia.
A Unidade Técnica propõe o arquivamento do processo. Entretanto, tendo em vista que nos
autos constam informações sobre atos de gestão ocorridos durante o exercício de 1996, entendo que a
juntada às respectivas contas, para análise em conjunto e em confronto, é a medida mais adequada, ante o
0
que dispõem os arts. 194, inciso I, e 212, § 3 , do Regimento Interno.
Dessa forma, acolho, na essência, 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 02 de dezembro de 1998.

'
Carlo/ Átila Álvares da Sla
Ministro Relator

•
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DECISÃO N

859 /98-TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-015.800/95-4 (Sigiloso) - c/ 1 volume
Classe de Assunto: VII - Denúncia..
inciso II, da
Interessado: identidade preservada (art. 55, § 1 °, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, §
Resolução TCU n° 77/96).
Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. - Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9a Secex.
Decisão: O Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento
0
nos artigos 1 ° , inciso XVI; 53 e 55 da Lei n° 8.443/92 c/c o disposto nos arts. 194, inciso I, e 212, § 3 , do
Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. determinar ajuntada dos presentes autos às contas da Petróleo Brasileiro S.A., exercício de 1996,
para exame em conjunto e em confronto;
8.3. cancelar a chancela de sigiloso dos presentes autos; e
8.4. comunicar a presente Decisão ao interessado.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
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, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

•

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1— CLASSE VII— Plenário
TC-927.751/98-4 (Sigiloso - c/ 01 volume)
Natureza: Denúncia.
Entidade: Conselho Federal de Enfermagem - COFEN.
Denunciante: 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).
EMENTA: Denúncia sobre possível irregularidade consistente na
divulgação do teor de decisão sigilosa deste Tribunal. Conhecimento
para considerá-la improcedente. Levantamento da chancela de sigiloso
aposta aos autos. Ciência ao denunciante. Arquivamento do processo.

•

RELATÓRIO

Trata o presente processo da Denúncia acerca de possível irregularidade consistente na
divulgação mediante Oficio Circular, assinado pelo atual Presidente do COFEN, do teor da Decisão n.
616/98-TCU, proferida na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado de 09/09/98, pela qual este E.
Plenário considerou improcedente denúncia sobre suposta irregularidade imputada a ex-gestor daquela
Entidade.
A 6 SECEX, ao instruir o feito às fls. 8/9 do Vol. I, ressalta que:
2.
2.1 - "No que se refere à alegativa de que o Denunciante não recebeu qualquer resposta no que
pertine ao desenrolar de sua Denúncia, cabe ter presente que o Oficio n. 1055-SGS-TCU e o Oficio n.
1056-SGS-TCU, ambos de 14 de setembro de 1998, foram destinados aos denunciado e denunciante,
respectivamente, conforme determinado na Decisão desta Corte de Contas, seguindo todos os trâmites
próprios desse tipo de documento (fls. 06/07). Não existem registros de que tais correspondências tenham
retornado ao remetente (TCU), razão que nos leva a supor ter chegado ao destinatário sem quaisquer
dificuldades";
2.2 - "Quanto à insinuação de facilidades junto a esta Corte de Contas temos que o Tribunal
sempre desempenhou suas atribuições constitucionais de acordo com o Princípio da legalidade, sem que
nunca se tenha questionado a lisura de seus procedimentos. O denunciado foi ouvido no processo, na fase
de instrução, nos termos do art. 5 0 , LV, da Constituição Federal, que estabelece o princípio da ampla
defesa e contraditório, litteris:
'aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente;'
2.3 - "Tendo sido questionado, naquele processo, sobre suas ações, o denunciado foi ouvido
para contradizer e defender-se do que lhe era atribuído. Ao final, ao ser julgada improcedente a Denúncia,
entendeu por bem o Tribunal dar ciência ao interessado e ao responsável porque sobre ele pairavam
suspeitas de sua gestão - suspeitas estas não confirmadas. A chancela de sigiloso foi mantida em virtude de
o processo ter sido juntado a outro, que igualmente tramita nesta Casa, sobre o qual pesa o gravame do
sigilo, nos termos do art. 55, § 1° da Lei 8.443/92";
2.4 - "Dessa maneira, pudemos observar que, dentro do TCU, nenhum procedimento
pertinente à manutenção do sigilo foi quebrado, sendo integralmente respeitados os direitos e garantias
individuais do denunciante e do denunciado";
2.5 - "Porém, pelo teor dos fatos expostos pelo ora Denunciante e o contido no Oficio Circular
COFEN n. 187/98 (fls. 03), verificamos que, aparentemente, o Denunciado entendeu por bem divulgar o
teor da Decisão junto a seus pares no Conselho de Enfermagem, por motivos que desconhecemos e que
fogem ao escopo da presente Denúncia. Sobre este aspecto, tais ocorrências escapam à jurisdição desta
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Casa e sobre elas não pode o Tribunal se manifestar".
Ante o que expôs, a Unidade Técnica propõe a este Tribunal que:
3.
"a) conheça da presente denúncia, vez que preenche os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 213 do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la improcedente;
seja retirada a chancela de sigilo dos autos e arquivado o processo;
dê conhecimento da decisão a ser proferida, bem como do relatório e voto que a
fundamentarem, ao denunciante."
É o relatório.
4.
VOTO

•

Inicialmente, consigno que o expediente encaminhado ao Tribunal merece ser conhecido como
denúncia, uma vez que atende aos requisitos de admissibilidade de que trata o art. 213 do Regimento
Interno desta Corte.
É de se inferir que o atual Presidente do COFEN tomou conhecimento da Decisão n. 616/98 TCU - Plenário, proferida em Sessão Extraordinária de Caráter Reservado — pela qual esta Corte de
Contas considerou improcedente denúncia contra ex-dirigente daquela Entidade — em virtude da iniciativa
do denunciado.
Por outro lado, pelo teor do Oficio Circular COFEN GAB n. 187/98, que a divulgação da
questionada Decisão n. 616/98 pelo atual dirigente teve o propósito de defender os dirigentes da
instituição em face de acusações de supostas irregularidades praticadas pelos administradores.
De ressaltar, aliás, que a supramencionada decisão, objeto do TC-001.909/98-3, cuja cópia foi
encaminhada ao Denunciado por determinação deste E. Plenário, não faz "qualquer referência que possa
0
levar à identificação do denunciante", consoante estabelece o art. 35, § 4 , inciso II, da Resolução n.
77/96-TCU, bem assim que, conforme assinala a instrução, a chancela de sigiloso naqueles autos foi
mantida em virtude de o processo ter sido juntado a outro que tramitava nesta Casa com tal característica.
Ante o exposto, acolho o parecer da Unidade Técnica e voto por que seja adotada a decisão
que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 1998.

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator

•
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DECISÃO N°

etiAa

8 6 1 /98 — TCU — Plenário

Processo TC n. 927.751/98-4 (Sigiloso - c/ 01 volume).
Classe de Assunto: VII - Denúncia acerca de possível irregularidade consistente na divulgação do teor
de decisão sigilosa deste Tribunal (TC-001.909/98-3).
Entidade: Conselho Federal de Enfermagem - COFEN.
Responsável: Nelson da Silva Parreiras.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 6 SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente denúncia, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 213 do Regimento Intemo/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2 - levantar a chancela de sigiloso aposta a estes autos;
8.3 - dar conhecimento desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Denunciante;
8.4 - arquivar o presente processo.
Ata n° 48/98 — Plenário.
Data da Sessão: 02/12/1998 — 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, Valmir
Campeio e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

CL„j
(
JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Min. MVRV

9' SECEX

839

110/114

013.328/94-8

Min. APG

10' SECEX

013.984/96-9

Min. APG

SECEX-RS

858

204/219

014.853/97-3

Min. VC

SECEX-MG

845

182/184

015.800/95-4

Min. CAAS

9' SECEX

859

220/224

019.244/90-8

Min. CAAS

10' SECEX

829

024/029

275.435/95-4

Min. CAAS

SECEX-CE

837

088/101

350.228/95-7

Aud. BZ

SECEX-MA

835

080/083

350.250/92-8

Min. VC

SECEX-MA

832

053/062

400.063/97-2

Aud. LMR

SAUDI, 1',
MS, GO, CE,
PA-SECEXs

841

125/169

475.224/95-7

Aud. BZ

SECEX- MA

836

084/087

625.314/97-2

Min. HGS

SECEX-RS

843

175/178

650.118/97-9

Min.Sub.JABM

SECEX-SC

650.213/97-1

Min. HGS

SECEX-SC

831

049/057

925.308/98-6

Min. HGS

4' SECEX

844

179/181

926.184/98-9

Min. CAAS

6' SECEX

842

170/174

927.751/98-4

Min.Sub.JABM

6' SECEX

861

225/227

927.808/98-6

Min.Sub.JABM

SECEX-AC

848

196/199

927.936/98-4

Min. MVRV

3' SECEX

840

115/124

928.181/98-7

Min.Sub.JABM

SECEX-MG

849

200/202

ACÓRDÃO

012/023

180

182

181

073/079

